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 عملا لامعا ضعب 9

 مدقا ةنيفلا ىذه انةقادصل ًانوب رعو ٠ ءانفلا لماوع اهيلا بدت مل ثيح اذه اذ وب ىلا
 داهتجا تارك يه تارا ضعب ةيكلالا ةيشنألا ةيعداك اللا مساب يبرعلا يملعلا خمجملل

 خي راتو ةخل نم برعلا دحم ةديفملا رافسالا هله يف اونود.نا اودارا نيذلا اهئانبا ضعب

 ةيبرعلا مولعلا سرد اهتايح تفأو اندءعةفئاط دوجو تتلف لع ىفخيال و ٠ ةعانصو
 نم ةدحاو زيغ يف مولعلا هذه سردت ثرح يالسالا هنقفلاو خي رانلا شوردو اهءورفإ

 وذالا يملعلا يعمل ل-#و زوفلاب ملامح ناك نا يلا هلأسا ماتملا للبقو ٠ انتايلك

 هقيفوت نسحو يلاعت هن ةري غن وكت نا و>را يلا هدئاوفب انعفني وبدالا ماع يف نسحلا

 يئاثلاو

 2 كر ىقلَع عمت فيلأت رب الاب احرف أنحرفف 0 رسل 2 اسر انعاصو

 ة:مف ةقيتعلا ةيب رعلا راث آلاو تاطوطخلا عمل ةطشانلا ؟تيانع و ةلذافلا كدصاقعو

 نمو كعمل نب رقم ةسدنبلا خيرات يف نْي روهشم نينسح نيئانب مكينبو ثالذ لكب
 ةيعءائصلاو ةيبدالا قرشلا رئاخذ نيودتب مات اقيقوت هللا مقفوي نإ ىو متيتكمو

 ل ل ل اا
 ةالاةككلا سعر .١1٠٠ طابش ١ يف غريس ةنك ٠

 نيو ركلا نيباتكلا نيذه لاثما نم عملا ىلا ىهتنا ام ةيقب سشن يلع يفأنس ١
 ةيعوبسالا عملا تاساج لازثالو اذه هللا ءاش نا برغلاو قرشلا ءالث لضافا نم

 ةفلاتخلا زافسالا نم بتكلا رادو عمجلا ىلا هدورو يلاوتي اهف رظنلا اهيف يرخيف دقعت
 طظا_فلالا يقع! ةقلعتملا ةي وغللا ثاحب الا يلاوث عع ةيبدالاو ةيدلعلا تالجملاو تاخللا

 ريرقلا دنع اهتتاتن رشنو ةدلوملاو ةليخدلا

 هيد



 م | 5 عملا لامجا ضعب

 .(:رماقلا) ىز دمحا فورم بيقعب : روك دل :( بلح )ماعلا 0
 1 رئازجلا)بذش نب ل# ( سنوت ) با٠وا دبع يبد نّددح .( سدقلا )قي رز ةلن
 ٠ ( ةناتسالا ) ضاغم ىكز (١ لماع بج )اضر دما

 ثدروف هزجلا اذهيف روشفملا عملا رودنمنمةدي دع اخذ لسرا دق عمجلا ناكو

 مركب قطنت ة هي 1 ةقك  ةبرجا قرد ب اأو برغلا دالب نم. مهتازيضح نم ريثكك نم

 دب لصو نع ءار ءلإ دحمو ةيكر هلا مولعلا ءايحا 0 يش م 6 ناظر مقانم وعكو مهةالخا

 500 31 ع لاو #5 4: :لداعو ومالنا تاب عججملا ديضعتل ممدادعتسا

 هيد رع ةرابعب ت -بدرو وليل حلا نيقر ثكسملا كلك ٌءآوا صعب هب وجا تناك الو ٠ مم اووشنما

 زعيام ةراوعلا ةغالب و ةيب رعلا باد ايف اهيدتاك ةعاربب باتا ةراا هذه اهن» نيتنثا رشن انرثآ

 اًءورفو الودا اهتارد ىف رحعلا بيطا نوقفنب نيذلا مهسفنا ةيب رعلا ءانبا يف هريظن
 لاوطلا ماوعالا اهيف ريبحتلاو ءاشنالا ةلوا مو

 ( ويديفود ) يلاطيالا ذاتمالا نم باتك لوالا
 ا ةريو

 ةيب رعلاةكلملا ةدعاف يف يملع م ءاشنا ربخ نمانيلا ىهتنا ام قالا مياو انرمم دق
 ايس الو اهمولع راونا قاينمو ةيب رعلا لاحر ط# ىغغ. اهف تناك ينلا قشمد ةديدجلا

 ةدئافلاو ميظملا مفنلا نم لمعلا اذه نعجن ام يف كش الو ٠ ةب ومالا ةلودلا دبع يف
 ذا اه هن ةيب رعلا دل ءا يحا يف لق لب ةخالا ءايحا يف ةديحولا ةليسولا هذا ىربكلا

 ةرين يذ لك للعىفخي ال ؟اهناداب الا ةمال ةايحال

 ةيبرعلا ةمالا ءانبا نا ىلع انل ندربت ىت'ا ةديدجلا ةيملعلا ةضلا هذه يف بحت الو
 ينلا دالبلا لكيف فراعملاو مولملا راونا اودب نيدلامثدادجا رثو ىلع اوب رسفي نا نودي رب
 نوطبيق روطشم ور رهشءوه امم اهريغوةراَتلاو ةعانصلاو علا يف ةطسلااو غلب و اهو

 با_ف#عالاو تملا نيعب ىرت ةرذلا مالا ةمدقم يف يه ىنلا ةيئايلطلا ةمالاف ٠ مي راوتلا

 نع ينغو ٠ حالفلاو مدقالا جراعم يف يفر لك مل ىنمتتو هذه ةريخالا برعلا ةغم

 ثالصصلانم امميبناكامل مدقلا يف قي رعل نيتمالا نيب ةقادصلاو تملا طباور نا نايبلا

 اندال, يف ءانتعاب ةئوصم لزث مل ةيبرعلا ةيئدللا راث اف ٠ ةيداصانالاو ةبخيراتلاو ةيدولا



 عملا لامتا ضع ع.

 دل ةثام عنن هلجال علاطو قرشملا يف ةدوتفملا ةمبملا ةيخي راتلا رداص'ا ىلع عالطالا

 تفوةسادقو - اًدوطخم ادا نيغبسو خ ةيسئرفالاو ةيكرتلاو ةيبرعلا -تاغل ثالث يف
 مماجلا زاكلا تضفصا ىتح ةفلتخلا اهراودا يس ةيروسلا ةيندملا ثحابم هذ#ه ططخلا
 ٠ فرادملا ةقفن ىلع هعبط ةرورس2 عمجنلا ررق كلذلو ٠ ماشلا ندمت خيرانل

 نبب رفغاو نيمزالملا عمجلا ءاذعانم فات ةصاخ ةساط عوبسالايف موي نيعت 6

 ةعلعلا هتاعورشمو. هقعاسو هلآ ساب قاعت ام ريرقث يف ةضواقلل ةعدئر ةسائر تك

 :لل ؤتناكو ٠ برخلاد الب يف نيقرثتسملا ريهاشم و ةضلنلا عاجلا ضعبب ةعراظا تانالعو

 ترغلاو قرشلاءالع نم هرزا نودشي الاجر ممحما رازتخا رودل» اذه يق لامعالا هذه
 ٠ اهتاظؤطخم عبطو اهراث ١ ءايحاب ةيب رملا ةذالا راغم اوءفر نيذلا

 فا. يف برخاا مالعانم نيقرشتسملاءاهما تااجلا ىدحا يف تدرس نا دعبو
 ةوعدا مهن« لكل بعك و مؤاما ةنقاالا لضافالا ءال 'رد ىلع را ديتغتالا مقزو كلا
 ناعذالا وس تطوف رعي ال يذل. لعلا ةمدخ ىلع عمجلا ديضعت يف ةبغر هباقتلاب ةؤيطا

 . ةيلعلا باقلالاو بترلا ظفح عم ةيركلا مؤامس| هذهو
 ( 113551511011 ) نريخيسام ( (قانإل ) يك ( ]001552110 ) وود اسنرف ىف

 ( للامم ) وينلان ( 0,118زهأ1 ) ينفي رغ ( 00101 ) يدي وغ ايلاطرا يس
 ( 2ع ) يناجآك

 ا( 101 اوك ( 50131111[1121 ) نةراه ايناملا ىف

 ( 8:مانت0ع ) نورب ( ةلاههعما1وادغط ) ثوبل غرام ايناطنرب ىف
 ( 11011151112 ) امره 300 ىف

 ( 1104+ )اةعنوم ازاطب اوس ف
 ( 0هانطعأا ) لئئنوك .ايبسولو 1

 ( لذ ةنعأ ظنا ) نسا لكيم اينابسا ىف
 باقثالا ظفح عم ريهاشلا ةذئاسالا قرشلا راطقا يف برعلا ءالع نمو

 ٠ يلوا ساوب ٠ طموض ربح وي سيول ٠ ( نائبا ) فواعم ردنكسا ىضيع

 ٠ (داددغب ) يلمركلا ساتسنا ٠ يمرلالا يركش دوت ٠ ( توريب ) يزارط بيلو



 عت نط كح ضعب

 ابلباقب امو باقلالاو بترلا يف ةي وخل ةلار ) يف رظنلا لوالا هرود يف هلامتا نم
 هايع ةذبابجنم اشاب روه' دمحال ( رصميف باقلالاو بترلا ىلع ةيئبم حييمدفلا يب رملا نم

 ١5115 ةئس قمد يف فراعملا ن ناريدك ةقفل ىلع تءيط 0 مالعالا رموم

 ريزقلو ةموكملا رئاود راك كيج ةلوادتملا كئانلالا نس تارت يا

 ةديدع تاساجاويف رظنلا قرذتسا ام ةيدقلاب تكلا نم تاهما ىلع ًاداّتعا اهنم حييصفلا
 قيقمللاو ةضوافملاو ةعجارال .

 ةسائرب نيدثا ىوس نيمزالملا هئاغنا _:رم قبب لو ريخالا هرود يف هلامجا نمو

 مجاعملا و راةسالا رداون ىرم رست ام بالج“ يف يعسلا ماعلا فراعملا ريدم

 نم وا ةيبرعلا كللاملا نم نراك ءاوس ءارث اهريغو ةيبرعلا تالحلاو تاعوسوملاو

 د رعلا ةيقرشلا راطقالا
 ءانثلاو ركذلا ىوس مهيلا دوي ملو ةينس اياده لضفلا لها مارك نم ىقات دقو

 ةهزز 0 نم ءزج مو ايلاطيايف ةيشخيالا ةييداك الا نم ةدرا را بنكلا 58
 كرادملا ناويد باتكو ٠ ايلاطياب ناعتي ام يف يهدي ردالل قاف آلا قارتخا يف ىناتشملا
 لتقف ىلا هت ؤاوللا نم. ىركامو وانغ و رك تاحوذ طلع باتك و ٠ ضايع يماقلل

 يف ينادإلا لوادخ باتكو ةيفارغح نفوع 0 00 هلل يفر بلاط يبا نب يلع

 ةيثكم ىف (يزراما لاب )هيكل ترسصتلل تاور .:ةلاطسالا كا
 ةعومتو ٠ هلامجاو هتايح يف ركفلا ف را ٍُي 5-5 اكذتلا يف ناباتكو ٠ ةياقص

 مط عدباو ناولالا نم نوكي ام ىهمأب تعصر ةيدق ةيقرش موهر نم * ةريبك فئاوض

٠. 

 ٠ موسرلا حرش عم ةحخص نوعب راو ةعقص ةئام شو نويعلا هتدهاش

 مص ىفلا يف مقارلا ع ميلا | هئار كفيلات مانشلا طلع فاتك " عمجملا هيف ثحب ع
 فئلأوملا 500 و 1 0 ةددعتم تاساخ 5 هثم أرق دق ا ناك يذلا وهو

 برذلا تاك يلا نيثرم امئانثا ف لحر ة ةنس نب رشعو يدحأ هريبو هرن 0



 ع ىالا قذف

 ٠ بوكا يف كلذب يب" يتأ 11 راكذتل كب محراف برم يف. ةيعاجالايب راجت اما
 نا نوره ني ّ نو ةيضاملا ةنمزالا عجرت نا ين انك

 كلف عقل ةعقاو لك نم ةيقاب ةيءاتحا تا نم كانه نا نيعماسلا خفي و ةسفنل عي نا

 انعحوتف ا:-رج ٠ تارسملا نم هتدفتسا امم رثكأ بن ؟أصملا| نم 0 دقو 00 ةبوصم

 ااا د دولا ةايحل اناهترت 50 وا ع
 داع ل كفار دفاوعت ! لون شح نيرادملا تولط ةماعلا برحلانامز يف تناك

 ةكرتشملا ةييصملا ريثأ» ةماعلا ةقيط عم نيد“ انرصو ودعلا ماما خودشلاو ءالعلا فقوو

 تناصملا واو 1 رطنمالا مدل ةيلالا نم الا ةحيخك ةعفتمال هنا تاعاهجألا نموينف

 يسرلالادو#خيشلا ا ا علل جتاوخا نم ينردءاس نم نآلا ركذتا

 نيبدالا لم ةيمثا يلاهفاو ةءهم ةيقالخا 000 يلادءاس اهف يلع جاحلا هم نباو

 : نإ رغلاو يقرشلا

 نييقشمدلا ى رعمافلا 01 خيشلاو يرئازللا رهاط خيشلاب تعا دقو

 الح 6 تاعنا الب 3 نام < "عراد را تتكو ةم نئاوذ اهتم ديل و
 ءادل تل عاقب ردم يعسا يفاو م ركدلا كلا: ىدقاك ب رودلا مالا ل

 رطب روكي ال بواقلا فيلا: نا لوقا ماتا, يفو ةريسمملا ةحرتملا ةمالارهده

 نييدالا ىتتا١ وه اذهو ءاتدصالا نيب 010 قب رطب نوكي امناو معزي اك يمايس

 - ناسحالا آلا نابعالا ءان> لءو



 3 نيبدالا ين“

 ,باوصتماب الا لجرلا ةفرعمنكمتالو نيفلتخم ساناو نيناسلا نيب قتلا سسأتي انه
 ٠ دئادشلا لوزن دنع الا هرهوج عفإ وو

 ةييظعلا ةمالاءذه ني وكت يف ركفلا ققدا يناف ةيخي رادلا يتركه« ىلا تعجر اذاو
 نانا يلا الا هناا ١ تالا لك ا متما نم فال. ءالل رظنا « ةيمالسالا
 برعلا نا تولوقي جراما نم يا'(قظس ةلانكا هله ىلا كرراتسي حاتفلاا ني ف1 تب
 ٠ ماونالا م تعض هيلا البو ممموقب ةعماولا راطقالا هله ىلع اوبلغت دق

 اذاهنا لوقاف حوتفلا كللت نامز يف ةيعامحالا ةايحلا عب:م يف رظنلا نع نا بجي نكلو
 رادقنااذهىلعةمالا كالت نوكت نا نكي الف سوك ادبم يف كارثشا مهني كانه نكي م

 ريهاشم نم دعي يذلا يرصبلا ىرسحلا ةصاخو مالسالا ريش. مجارت ىسنا ال
 جراخلا ةرصبلايف ىنتلا جادحلا مايا يف ةروث تراث هناركذاو ةيمالسالا ةءالا لاخر

 ةيجئابر ةةفصغا ترا ) ةيثتلاب كارتشالا اضفار ناد لاه: ملاظلا يناولا كلذ ىلع

 ليسا لوص# سرفت ل>ر هنا نسحلاب لثملا سادلا برضو ( مارح حالادلاب جورخلاو

 ادعو ىزتلا دفع ةنزئدلا ضر نأش وه ا”كاذ دعب يداولا يف هموق يب عم ىو

 نيكستم ةجالا لها نم فاننا ناك دقو برعلا رشع. كدنع ركفلا قاطن ةعس للبلد
 مهنا ىنمب ( سو هيلع هللا يلع ) يبنلا مم يباحصلا بعص هبثت ينلا ةبحصلا هذ
 ةبحصلا كالت يف اللصا ةفايقلا تناك الو ٠ . صاخ هجوب ايعامجا طاير ههم نوظت رم

 نم هتدهاش ام - اهياع اًبهرب٠ ةليضفلا هذه 3 ركذا نا يلع بجو ةب راعلا برعلا نيب

 ٠ يسفنب اهحئاتت

 يئالخالا ركفلا كلذ يلا مب عجرا نا ينكي و هايحالا تالكشم يف لخدا ال
 ةياعرلا باتك ركذا ثرا بجاولا نمو ةيزوجلا مق نبال نيكلاسلا جاهم. يف طرغملا

 وهو عيطي مل :باعكلااذه نأ تي رتلا ندر تال ن0 تك
 : ارتكاب درر 5 دا حلا راد يف دوجوم

 هللا ؟ح ىلع ربصلاو هللاءاضق راق ؟يلع ركتت ال ةيعاتحا لئاضف مكانا
 لوبق ىلا ةيءاّمجالا ةليضفلا وا ةقيقحلا هذه ينعم ف مدع ىدا ارو هللا رمال ماسلا 0

 ءاضقلادراوءتحتدوملاب لكوتلا جال ارسفدقف نوتككاس ؟ؤالعو ؟<ناك دادبتسا يا



 نيبدالا تنم 14

 يدروربسلا اهركذ هللا دوجو نيهارب نم ناهرب يهو ( حييجرتلا) ةلأسم 3 0
 برغلا يركفم لع اهريثأ: 2 نيبا نا يدصق لجو ثالذب موق هيله ضرنعاو يللا
 حجري هنا هانعمو ( ةرماقملاب ) روهشملا هثحي يف يوسنرفلا ( لاكسا, ) :ركف ىلع ةصاخو
 : ليق 5 يشالتلا َّلَع رشملا يف دوجولا

 كيلا تاقفيرخالايف ثعب ال اهثالك بيبطلاو مجنملا معز
 اكيلع راسخلاف يلوق حس وا رساج تسلف امكلوق حس نا

 ةيبرغلا مالا يترشثسم نم ريغكو يس موس ع ةركفر ل واللاب
 ةلسا م يل تناك ًاريخاو ةركفلا هذه باسننا ةفرعا ةحيحصلا ةيقرشلا عبانملا يف نوققدي
 ذآ ف كلرنلا يأر يف انتخب ناكو نديل ةيك يف ( كوتس ) ذاقامالا قيدص عم
 اذهو٠ هراكمفا ةلءلنم ف قيقدتلا نم ديفتسف ةمملا مظع لجر يللازذلا نال ةيجيرسلا

 هنا ىلع ليلد يملازغلا هيلا ريشي يذلا ةيبقفلا ماكحالاو ةيقطنملا 'ئدابملا نيب نارئقالا
 هعفن ةاوادع الوا أدبي ملا_هلاف ةيلمعلا ارثاتن ةبقارو الا مولعلا يف ثحيلا نم ةدئاف ال

 سوفن يف مارتحا نم ال دب ال ةيقوقإلا تاحالصالاو ٠ ةمءالا يوادي مث قايرتلاب

 نين قتلملا:ةطقن. ىذه, ةمالل اهنمةدئاف ىجحرئالف الار :ةيامعلاابحتئاقن ةبقارم وبرءالا:ىلوا
 دارنا و ييرعلا ىيدالا

 الوا ققدن ٠ مهافتا تاجرد كانهو مهافتلا دعب الا رخألانم ضعبلا ديفتسي ال

 اًميع ) :, آلا يف الثم ءاهدصاقج يناعملا هقفننا بحي اناث - ينامملا يلا عجرن م تالككلا يف
 رك د1 نم لام الا رقل انئاضعا ور انب ولق يف: نص الجخالا: ةينب يخف ( هللا دانع اهيببرشت
 اذدو ٠ ةدحاو ةييرتلا نوكتل ةذنامالا نم نيصلخلا قالخاب ىناختلا يلا هئمو فلا يل
 باق هل ناك نم ) ةبالا يف ءاج م يعاتجالا نماضتلا لصا وهو ٠ مولعلاو ةييرْثلا فده
 ( دوبش وهو عمسلا يتلا وا

 اال 1١ لميا نم الا و ةدالطا قيراجم قع 5 رئت يل اروتملا
 أديب الوا ركذا ٠ برحلا نامز يف يبراجت نم اماو خيرادلا يبس ردن نماماؤ ةيمالسالا

 :وهو ةسءاملا ناوبد نم

 مجو#يب زا كبلسي وأ كيساوي ٠ 'ةدورقيذ ىلإ ىركش نمدالو
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 يدارف انوهتك 3 ١" اهو ةلركق ةيعاعجا كذا هاف رالا لعلا بلاطو يقرشلا ملعلا بلاط
 0 ك انئجف ش

 اسنرف يف نيقرشث.ملا ةكرح خي رات لمع نع ثلا يف أدبا
 نيقرشتسملا روغش لواناو مالا تنوكتام ىطنلا الواو ؛ةغالا تايعاتجالا لصا نا

 ةخالا اج مال ةيماسلا تاخالا يف صئاصخ اندجودقو ٠ و ايف ةيبرعلا ةخالا يف نيوفرفالا

 تايكلا ف ةيثالثلا لوصالا "خ6 ؟"اهاوم نرد ار هذان لءاشف ا تان

 ةصارخا له نكل ٠ ,جمملا يف هانم ىلع عاللحالل فرحا ةثالث ىلا تناك ةلك يا عاجرا يا
 0 فل , نانا لو ميف مجاءملابتزت الف هبا ؛رالا تاغللا يف جوت ذيل

22000 

 لوداب يرهو> رييغتل يلخادلا ركفلا عوذل نع هب رعلا ةغالايف رييعتلا ناكما اناث ش

 تافللا يف كالذك لالا سيلو ٠ لعفلا تالذ ىلع ةيجراخ ةدايزإ مول ريغ نم لامفالا
 0 ركفلا عو:' نع زيبعتلل ةيجراخ ةداي ز نم اهيف دبال ذا ب رآلا

 ةينامسألا وةيناح ورلا ثي> نمآةي ر الاو ةيهءاسلا تاغالا نين قرفلانيبانا يل اوحعسا

 تاقللا ت ها نق ١ةينافجز راالا كاكالاو 5 ةناحور ةيفالا تاكل نا

 لوقيو ةيرالل بصعتم وهف يسرفالا( وثر) فوسليفلا لوق متهم أه ر.٠ يحواب ةيماسلا
 ةعساولا ةليخلا نوئفلا نم ةمؤرحم ةيماسلا نال ةيماسلا تاغللا نم لضفا يف

 ظحن ملو )ةيحورلا ةلزنملا تاذ ةيءاسلا ثاغالا نا : لوقا ل 7 هلق ركناال

 ةلأسم ناف لك ىلعو ( ةي رآلا يف ةينارصالا لوخد دعب الا دحاولا هبرل دبعلا ةاجانم

 ( ير سما نم حورلا لق )ركلا نارقلا يف يآ دقو حورلا ىلا عجرت هغللا
 لع مدعتم قزكلا ركفلا نا 0 ل0 ةيعامجالا ةلراقلا يف ا

 أ ركذا نا يرورمفلا نم سيلو ٠ نيدلا عم للعلا قفاون لاس ليبلغ قردلا ركذلا
 رخسفن نيذلا يزا رلا رختفلاو دشر باو يلازذلاو انتم نباو يدي وتلا قانا نأ لاثما

 00 ثلا يف نوذخ خا نو يدي ٠ قفاوتلا اذه باب را موف مراثأ

 اراه نك يعدل ةادمنال اندفتءاو معضل : انذخأو غكرت ٠ مرام ا يف قيقدتلاو

 :؛ لس املا قف نوقف دي

 08 م



 نيد قتام

 ةسردأ تارضاهلاوهب يف ( نوينيسام يول )يذرفالا قرش: اااهافلا ىتلاةرسضاحملا

 0 2 اما رعت كوب هي رملا قرم

 ::يل داس

 ملكت اناردقا يندِيلو يبب همأذ نح نم وهرب زولا ةلود نمدو ىمعتيذلا يحدم نا

 يدصتناكا.و ةلياقاماياا ريف ثكمال قشمد تمج ٠ هتل ود ناذ ققحي امي هذه يترضاحم يف

 اهيف يالسالاندهتلا ولع ةنس ةرمشعسمخ تمارذنا دعب ةيقرشلا دالبلا نم غجرا نا

 ةينارصنلاو مالسالا نيب ةصاخو يب رغلاو يقرشلا نيب يبدالا ىتتلملا يعوضوم
 عرزن نأ سف ةباعو .يىتاللا اذه ققدن نا بجي اذلو اكرفو ةيروس نيب صخالابو

 قشمد ةنيدلم يف ءاقثلالا اذه حور

 ركذاال ٠ ؟دالب يلا اترحاههو ائدالب ىلا ترج اها :رهملا تامازلا ىقدتل ؛ ةلوأ
 5 ولا م 0 اقوم هيض امنال ةيداصانالا تامل

 نوجا متنا ةي رق ةأسامنايت :ءاموداو لعا لأ نكلو زبخ الب شيال انثأ 5
 بلا نوجاتحم 3 ايلا

 :؛ هتاحشوم يف يرئشتلالاق

 » ينم سانلا 7 ندياو نابل وم يلع سام

 حضرا ةروصب و يبرخلا عم يقرشلا ل دابتي ترا تحي هناف كو اننتعلتلاب كلو

 ةحبملا دئاوفلاوةيقوقحلا عفانملا يرودسلا يبرعلا عم يسار ذالا

 اذ كو.: نا لبق : برغال قرشلا نم ني رحاها رفم بابسا نع ثميلا يف لخدا

 ِ 2-0 نا٠ برغلا يلا هنم ملا بالط رحاوي اذلو قرشلا يف مولعلا ةيئر طاطحنا وه
 رفا“ مسقو ماسجالا يوادتلوه يذلا باعلانف ليصل برخلايلا اورفاس نيعماسلا نم

 ادارفااوناككمل وانا من ٠ ةيءاتجالااهتاوادم و ةمالا حالصال ةيعاّتجالا مولعلا ليصحتتل

 نيب نوكب نا بجاولا نم يرا اذلو ةيلخادلا انئايعاّهجاب صاصتخاال, اوعجرو اوبهذ
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 م قٌقرشأسع ٌةايح

 ةيفسلفلا تاحالطصالا معران يف أذ ذا تار مهام قلاف ةفسافلا خي رات سي را لا

 كار ماحلا هذه نم لع ءاق ددع عيا دقو هديك واغ 0 اد

 قانج ةل.خ يف هذه ماقال ا ا ا مولا ١3515 ةنم يفو

 حورذاو«حاورالا يف برحلا ريث أ فرعيل ًارهش هسفنب اهبورحرضحو ( ليئدردلا ) ةماق
 يسن رفالا شيجلا م ا 0 يفو ة:طو ةحلصم ءاقل واذت ال ءرالا

 ةرهاقلاو زاححلا ىلا لحرا 111 ةنس ىفو (رثسانم ]و ( ناريوط )و ( امورثس) يلا
 قّدمدو ٍتلحو سدةلأ عاوب را ي يف ةالمالاقا او1931-19ةنس يفو سدقلاو

 ةروهشملا (سنارف يد جيلوك ) يف تارضاخم ءاقلا يلوتتيل زي راب ىلا مجر مث ةنات-الاو
 برخلا دعب يالسالا ملاعلا ةلاح ىلع

 نمو ٠ يقي رفالا نول نم ًاذخا رشع سدا. !انرقلا يف شكا سم باتك هفيل ات نمو
 ةغالاب 0 ٍ اعكلا ناذهو نيب دل# ىف وها نبي رهغلا نيب ةيرث : الآ هشعم || ا 5

 جالا! روصنم نب نيش نيساوالا 0 ةمجرت عمي رعلاب رشن و.ةيسارفالا

 تالحلا لك و ثاحيا ٌهدع هلو يناقلاطلا ىفاقلل ةيدادغيلا لاشالا 2

 ةلغاو ةيسايسلا مولعلا ةلئعو ةيزيررا_ملا يعالسمالا ملاعلا هلم لم ةيسنرفالا ةيملعلا

 تاغللاب ةدنالوه كيس عبط يتلا ةرءالسالا فراعملا ةرئاد يف رزا'ه وهو ةيوايمألا

 ظ ٠ ةيئايالاو ةيزياكتالاو ةمارفاألا

 فوددتلا ءالع اهسالو مالسالا ةفسالف راث 5 شين يلا ليملا ع انيحاص رطف دقو
 ْْن , الا وهو قالخالا قف مولع هانا 5-0 خا م ص فوقولا كتااذ نم نم دصقرو مهم نيم دما

 عيطل برحلا الوو ن أهلا 5 قيشلتلا ةقسالابلااهعك ضب 0 نا ىلع

 عساولا يمرفا نال قدا هم لكايف ناكو قرش ل

 0 كالذلو لطابلاب ةاباغاو ت ههعلا ا اهي 4 دحلاو ةيدقلا مولعلل ردصلا

 5 ُِق بدالاو ىللغفلا لها اهرسذحي وهلا اذه 5 ةرضاحمب او د هيلع ثحطماو

 :. رافعا ماس ىلع داني نآلاو هب راو همللع نم نيش مل ركذيل ةمصاملا



 اس اع

 ريهشلا يبمسأ رفالا قرششتملا 15٠١ ةئس يناتلاني رش'رخاوا يف قصد ريداج مدق

 باجاف ٠ عساولا هظوذ< نم ةريضا ءاسقلب مزكتي نا همم با طف ( نوينيسام يول )
 ءابجولا و ءابدالاو ءالعلاب صاغ لفحم ىلع ةعتم ةقينا ةرمضاحم تارمضاحما وهب يف قلاو
 درا اري زوال ديك دج .دنيدملا و وضحلا ةييقارعوا دس روك فلل ريشا وم كيف
 الباك امان دا دبا رة هئاررفينم نيم كاوريسب م داع

 فاق اي 5و:تاطخ

 يناوخا ايو ين داب

 يالسالا قرذال ادق امج اقيدص لب م ة ايمح اقيدصعل مدقاناب كالا فرذتا
 ىذلا7 للا :زيب رابب يف( سنارق يد جيلوك )ةذتاسا دا نوييسلم يول.وشيملا ذادنضالا
 فراكف قرشلا حوارو برغلا حورب عيشل هدالا يف تأ ةرشملا ءاذع نم وه ميلا هفرعا

 00 اهب وهو تايحورلاب لاذتشيو 0 ةيافث ةئارب ًاحرر

 فترارغل يول ةردم يف لخد عرعرت الو زي راب نم برقلاب م 188+ ةنس ىف دأو

 ةنس رفاسو سنوتو رث زالا ىلا علا بلط ين لحر 1401 ةنس يفوزي راب ةياك لخد مث

 0 يفو هيف نيملسملا ءالع ىلا فرعتو رطقلا تكالذ لاو>-ا اهب سردو ساف ىلا 4

 ةنس يفو ةيرثا ةهبب رصم ىلا رفاس ٠١.ا/ <15. 5ةئس يفو رئاز نا ىلا رفاس

 ا ترالاير ور ع را هلاملاع ىلا فرعت كانهو هدا
 اة كو ىلج دئاوف يلد دلرسلا هم نبا نمو هن دافتساو نيدلا حور هنقل يذلا

 ا 17 نع لاذرلا كيلصت لرمي كلذو ر ةيخالا يف ريدمااب يسمملا ملل نب

 ةي روش قيرط, ام. عحر

 ا 00114 ةنس (:ءز يفق و ةرهاقلا يفا ةياهح 15ه ماع يف مائاو
 هي رمصلا ةعباطا ةهنعدف ةرهاقلا يف ماناء اتا: تراك * ةنيافو ةناثسالا يف 11
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 و ري يي يلا

 اهيلع قاعو عيطلاب اهايحا ىلا ةيدقلا عكا ادع كلذو ٠ اندةؤ فيلات هله

 ثتالحلا ادعو هعسا هيف ذي و ةيلامحا ٌةرظن هيف رظنو هعبط َّ ثحو |,حضصو

 معلا لاجر نشب امرتغ م1 اهيذ ةنس ةرشع يذلا ماقم كعن ريضم يف هضرم دازاأو

 ًاريدمو يملعلا عمجلا يف أوضع نيعف رهشا ةثالغب هنافولوبق قشمد ىلا ًامعارتل فق انبف
 ضرملا نا الا ةنيعلا تاقوالا يف تاساجلارمذ>و اهأشنا ناك يينلا ةيبرعلا نلدكلا رادل

 دقو نويساق 3 يق نئدف هراوج لاا كل هادانف وبرلا ضر وهو هنمك ها دق نك

 يملعلا عمجا ءاضعاو ديقالا 5ك 7م يدم هتافونم نيعب رالا موي ةافح هإ تعثا

 اوفاو ىح 2 ةيسعما | هتروص مومدقتل ةيلداعلا ةمردملا 5 ىعلهأا عمج ا راد نم

 هناثرو هند 5 هٌواقةدصاو هودي ص ىرابت كانهو ةجرملا 5 قوقملا ةسردم راد

 هرع لد رو رك 0 ةمحرا راطق“ا 2 موظنملاو رزوددملا نيعم ضافو هت رتو

 رغد ىف ٠ هحورو هتمخو هلك و هيده يف



 رئازللا رخاظ مبلل 0

 سلب ناكسف نيالا نوب يهل نم ملم يش هعم 2-2 يدذلانا (ب 5 رغناك اذا 0 _

 ةفرعم هتيثدمو برغلا فرعي و هذا اي ةماعلا و ةقوسلا يزب ايزتيو ةيلب ةثر 1

 ٠ كريما وا بوروا ملاع
 ةيسرافلاو ةيكرتلاو ةيب رعلا تاغللا نم ني ا ماك ب دالا مولع يف اماما ناكو

 لسركم بتاك٠ ب داوزلاو ةيثيطاو ةيناربلاو ةمئاي ساو ةليلنل رفالا ”يدابم فرعءاو

 هلو ةيب رغملا ةحبللا نم ف اهيرتعيف الاو هةرضاح حصقت هئمذ اذ اذا ديم ىعاش

 رككفلا يق“ قدضتب 0 ةزفشعلا |ويقاراودر هلكأف قضوا ةداخا تاريزعت

 لءتشي الو لايام ؛ ( مثولا ةواشغ عفريو لءالا يوقي اهتاقوا يف تاولصلا يلهب و

 تصعتلا ه كاد ةديدج حورب ةجوز# نيمدقالا تانسح لرد ةةدح لاخملاب

 نم ًاضارحا حزم لوالا ردصلا يف ني.دقالا ثلعلاو نياماعلا ردق نم طحي نأ بضغيو

 كلا يا 1 اطيل كلعوإإ ظفر هدف رباك ريستك وعجل
 لقنتلاو ةحايسلايف مث ثيلاو سردلا يف اهفرصت هرابنو هليل نالهنايح جوزتيمل (ءايملاو

 ب عوكل هوو ارا ا دقو ةرم زي راب ضراعم ل->| رازو ةرم و

 ٠ يهلتلاو ةويصالا او ناكيكأو هلاعضوا# اجرخاهن الا هيف ظح هلع نكيرفر نوعا ىساو 5

 ار ةفادعالا ١س لازال ءان يأ فل انت نمد اليات اهنا قي رتقلع ءاهزا هلو
 دل لا ا دمانعلا ف ةيمدلكلا رداوإلا هيتك نمو ةصاخ هلع زها لحال دعب هفلانام
 هللا ةكللار باد ناني ايكو ةحلادللا نلوعلالا ةضلارا دمار ءايقاالا نفل ءاقو
 ضورعلا يف ةءبارو نادبلا يف ةثلاثو عيمللا يف ىرخاو وحنا يف ةلاسرو تارءيبطلا يف

 ىلا ابلالا داشراو هتابن نبا لئاسر حرشو زاغلالاو ىمعملا نف يلا زالال هس باتك و

 رثالا لعىلا راظنلا هيجوت باتك كرما لمح فلك لور دحر اع روب علاش قرارق
 مبطي مليذلا ريبكلا هريسفت ةءدقم وهو نآرقلاب ةقاعتملا ثحابملا ضعبل نايبتلا كافكا
 هلدك نمزو 1. ءاتوهاو ع طيملو هفلا يذلا ةخالا متم ةمدق»و ٠ تاداجم عضب يف لخدبو

 الار د لئلا او ةنلعق» نيالا :ىتاكلاتداارص دق وب 2. كيازعتلا) لوصا ىلا !تيرفتلا

 لئاسرلاو بّمكلا نم كلذ ريغو عرشلا د_هاقمو مالسلاو ةالصلا هيلع ينلا ةريس

 ةيدكلا فصو اهيف تارإلا نم تارشع ةغلايلأ هتاركذت ادع اذه تاقيامتلاو ت الاقناو



 | 1ك د اعل

 2 نمشيعي - رش نم ةممةرشع سمخ وج قبو هك 27 ةب رومكث | نيتنازاغاىلاو
 ةميالا ةمنسة ران هير ناك وتس تطال كئارزل لا ات
 ابضاهناو اهداعسا ىلع روسلاو تالخلاو فصلا ةعلاطم و بتنكلا ءانتقا يللا اهقي وتد

 هسلاحم عا_تتو هترضح يف اهلج ةليلق تاساح يف ًالعتم هعامتب يطا يعاع نرم كو
 دقت ماشلا دالب يف هئالعو رصعلا اج ابنا دبور نع وب نا لقو ٠ هتارمنأ#و

 ينهي. اومفتنا: نيذلا. هتذمال:و .ةطساؤلابف :ةربشابم نكي ل كتراا هب راو ناتتمالا لع نم

 ةموكملاو لعلار ود يف ةيماس تاماقم نولخشب مويلا م زاك ارواب ناقل ل ارق
 +. نوبل اور ضرر داع اردو ريفا انوي يروق ثول نينو ةراظلالا وب

 نافتم يتيةحإ ءةيعاد*ا سمالوووف ةحرصصل اراك خال ريوق ةصاج كيلا عا | ثناكو

 لوق:ناانل حدي ثيحب ديفا ثيدحلاو ماسلا يدقلا نيب عمجاو تيانيعلاو معلا رشن ف

 هفرتو هسفن ةزعل ا هقالخاو هن دك 5 5 دعب و هلةءو هلخ 007 ناكمنا

 هللب الماع ناك هنال كننحم ملاع ةئام هرثوي ال رمصمو ماشلا ةئشان يف رثا هلو رئاغدلا نع

 دحي ملو اه>اهتنا ىلا سانلا اءدو اهيلا راسو ةطخ هرافظا ةءوذ دنم هسفنل طقخا

 5 جذوكو تاي اللا هلا هموقو هد: دل هيضالخاو !هتاليخ مايا اردد ىلا امنع

 ٠ ةليغفلاب مارغلا نم
 يبتاملا طالطبالا روضع كيسي يلا:نيلخسلا:ءالع/ نما ني حاملا هيف ءاج نااادعب ردت

 نم اعلضتم ناكف يرئازجلا سهاط خيشلا ردد هاعو ا« للا نم هردل_د يف ىعو لجر

 برعلا خب رات يف نءرقلا عظقنم اهنع بعشني امو لغتلاو للملا خي راثو ةعيرمشلا مولع,

 ةعملا ثاذ ل 7 و مه اشفانمو مهقانمو م مامحا لسالسو ماجر جاتو

 ٠ دهعلا لاط اهم هب ركا» ىسذل كك 2 :لا هع ظفاح َه 1 ها د لع دعا ءنكشلا

 تاغلللا نم تاجوت قاكقنب 1 560 ا يف تءبط ينلا هيب رعلا هبدبكلا عيمج ارق
 هيناديب نا لقو رْثكا نكت نا تاعوبطملانم برثذفا ملاطينلات اطويطخلا انا 00
 فل أوي دقو دارا عوذوم يا 2 فيا كا هيلع لبغ ناك كلذلو نامل ةقرعد ُِق دحا

 داكي الف يلرغ ملاع ةفرعم اهل مزلي امو ةسايسلا فرعي و ٠ عيباس | ةعضب يف عتجلا باتكلا



 يارا رإ ا رهاط غيشلا 1
 هتقي رطو هيده يف لئاوالا هبمشا ىلا فوسايف قيقحتلاو سردلاب هثم ءا لمعلابأسفنلا

 الر وةك كلر سلا ران ف رخلوالاب 9 5
 هيلع نوئيمتسي ام اريك اوناكو نيدماملا حالصالا ءادعا نم ةمواقم ذاتسالا

 را هنا طل ناكنكل و ممدنع هتف نودوسإو ماكحلا ىلا هن وكشف ةيضزلا 1

 جرطيو هموصخ ٍِش ىوتي هلعو هتحح ب ناكف قالخالاوإ“ ءلا هناطاس ناك مهناطلس نم

 هلئاضفب اباعاو هل اريقوت باغالا 1 اني تدج يف ماكحلا تاكف [ناج مهتاياعس

 دوزا نم ناكذا هلان يويلد ضرغو هءيصو منخل مرهاظب نا نع ديعب وهو اضوضخ

 ٠ ةيهافرلاو ا ٠ ةببالا رد ايندلا ماطح يف سانلا

 ةيا 56 املو ةيئادتبالا ةيرهاظلا ةسردملا يف هنأ للا لوال مب ءاعتلا ىلوت

 هنا لع ناك ا ءايفع اداء ولعه. ةيلع ل امجاب مارا اهعايحل ,. قيشمد ا ريما
 ٍ مالا نيعف ةيعمر فراعم ةرئاد ةيعتا نكات 6 أم ال 0

 ةيرو + يلاو اشاب تحذدنم.موحرملا دمع ىلع, ثشنا يتلا ةيئادتبالا سرادلل ماع اشنفم

 اهيدصاغ نم اهصالخؤماو سرادملا سي.ءات ثيس 4ةعو هغوبن رهظ كلانهو 1595 ةئش

 بامجالا هذه لكب موقي انديقف ناكو ٠ ال ةمزاللا يعكلا فيلات ورابغار عضوو

 كلل يو مولعلا ةعقرت يف (يناف اذث و لمعلا ىلع ب وؤدو ةفرعمو لع مو لك دادي و

 ْ ٠ تاداءلاو قالخالا لقتصو

 اهيف عمل ةيرها ظلابتكلا راد هئاقد هانم ةعفبةنواعب أنا اضيا دهعلاكاذ لو
 فافوالا لك !.نولهكسب ...م يفاو سرادم رشع يف إِلا تاظوطخملا نم قرف ام

 دقو ذبإ رويس ىف ةرريثكلا هيراذ ١ نم ارثااراسلا هده لازت الور( ةمواسقس ياو ةعوابم

 يو « ةيدلاخلا ةبتكملا » اءاممو يدلاخلا ل نم اهبتك ممح عمج سنقل قيل كحق

 .يف ةيئيدلا مث ةيب رعلا مولعلا سي ردت ةيلعلا هلامكا ةلمح نمو ٠ مويلا ىلا ةفولأم ةفورعم
 ؛ ٠ نينم هدم قشمدب ةيدادعالا ةنردملا

 قاررالاو 0-5 - نينس عبس نبأ وهو تاطوطخملا ءانتقاب امرغ٠ ناكو

 ةلؤاح ةنازخ اهحذ مم تح م طة و افا ةيو فحصلا و رافمالا نم اهريغو ةرخءبملا

 رار 001501 )ا ؟؟ 8 ةنم :يهاقلا يلا قشمد رحبمب نا لبق ام .ظع اهدق عاب رداوالاب



 0 نيس ضلال اتي ظن وم مورق ني

 يرئازجا رهاط نعيشلا رح ١١

 امذل_ه رخافم نم رو ها نر مظع وضعب هتأشت 0 سل ان عيش

 انرايد يف ”كراتملا اون لماعولاداتسنا اجاللا روف را 1 ا
 ٠ يرئازجلا رهاط خبشلا موحرملا

 60 لل مو ر نم زشع عارلا مويلايف هب ىفق

 هلئاضت وفراعو هبابحاو هود صو هتذمالت برطضاو ٍبدالاو علا ةيدنا يف هيعن مخعف

 م ) حيحملا اهلاو 3 4 م تب ف ةعادلا هكر ناك نم نودرنو نو ركب لاجلا هيطخي
1 

 دوي 1 3 ىو ( ببذهلاو 0 قي رط نم ةمالا ضامنا يف هرم قئاقد فرص

 يملا تضعتلا ةيصع براحو يك الا ديالا

 تردد اص ا ح خيشلا هدلاو ناكوه | 557 ري قس ديف هأرث باط د

 ل دكا ل0 هبهذو ايتفلا ىلوتو ةيكلاملا ءابقف نم يرئازجلا

 خيشلا هذاتمساب جرو ةيقايتللا ةسردم ُِق سرد هنأ 8 الو ةيلطلا نم رك أرفاو

 خيشلا موحرملا هرمصع يف نيحلاصلا ءايلعلا ءارظع نم مظعب لصتا َ يقانشورلا 3لا ليقع

 ٠ لجالا هأفاو نأ ىلإ همزالو يناديملا ىنغلا ديع

 رظنلاو ثلا قرط ممدي رم هوجويف نودسي نيذلا ةي وشحلا نم هذاتسا نكي و
 لعلاو لقعلا هدئار ةثاحب (لاء ناكل ب

 لغش الو تابفاتلا سرامإي مل ةيلعلا ءيوامملاسصاو قالخالا لضفا ىلع هذيل أشنف

 لأ ةقب رتل كي دا ًاهقيقح افاراد 4 سر كانا عدبلاب هباق

 نخاو رظنلا ةدو> ةدراعلا ةوقو ةرطفلا ما ا عمج ٠ اهراكنا 1 ور نم الو

 نس نيسفتاو شسوادلا دلل ُِق ترمه قي زعلا انديقف هي حرت ُُق ايل ةلاقم نم ( | ٌ

 فطقأللا هل

 (؟م



 كا واع شب نما 5
 ردكالا دولا رم دال زانإ را كرطو دعا لع ققسقر ةدنلا مالا و ةمدف
 : اليل و رطب راقكرا ةاركخ كرما دق لوألا لفي كلا

 كل 5 ك2 فيلر نقلا ناحل قواك ةديعلا ةئطرلا انزال نم ةظفح اهتو

 12 ةريكل ةروصر احل اخي راث قيتل هينا ةدعمر هدي دع ةسر ارو ١ 08 .ةنس كارثالا

 رخآ مسرو ٠ هتلود ءارببك نم ريثك عم يمابعلا يدهملا دم ةفيلخاس لحل رغم ميسر
 سناوالا دحا عنص نه نييلوضانالا نيلصملازم ةفئاط هيفلثت ةفلتخم عباوط نم فلأوم

 1( تسيارا#) كشطا لك ةنعتمدلا ةييارقلا دوتنلا نم" اكل ريغبولا تايكوتلا

 نذانو عاطتسي ام ىلع تاعومجلا هذه عاونا نم رافكتمالاب ةلوذب» ةمحلاو اذه
 تفادنق يرثم رات! راد تام دخلا



 (ه تايداعلا,نكعز كفو

 دقو ٠ اهزيغو ( ةيزيولا ) ةيناطالا ةسردملا يف طوع ناك يخف اهرثكا ةيهارلا

1 

 اهنمو . ةيثحءو ةب رم صاخاموفر هيلع ثعءياط 15 يدق يديذح حو مخ

 اكتم و ٠ هةيفتعأت 1 ّط كتنناتءاففنو ةريغض ليتات ةعي.مو ميدق ىدا لاخلخ

 دبع ثيشلا موحرملا ةكرت ترم ثذغا ةيكافلا تاسايقال ةيناجغ عطق عبرإ

 يدارملا نسحلا

 م حل الا

 يف هربق يف د_جو قشمد مناف ليلجلا يلاحصلا حارجلا نب ةديبع يلا ني. اهنم
 ورد تدل اهنمو 4 فسورلا انا نقرا ديع ميركلا موحرملا 0 ةدوع يبا روغ

 دجو يبيلص فرس اهنءو ٠ عباصالا يلا لدسي عرد كو( ت5 عبراو ةذوخو

 ٠ ١ باح ةعاق يف

 اع ة تاكو ةيضفو هذ دوقت

 ناطاسلا)ه 07 ةنس:ىهاقلا يف برمغ هيوجو دحا لَم تتكرخآو ٠(يءابعلارو ا
 ىلعو ) روصخ ١ كلما نب د#ث رمانلا ثالملا نب نسح ندلاو ايندلا رصان رصضانلا كلملا

 ىدملابهلسرا هللا ل وسر دمع هللا الا ه1 ال هللا دنع نم الا رسصتلاا و هلا ) رخ آلا هجولا

 يف بر يناهملا ينونادقلا ناباس ناطمل لل رخاو ( هلك نيدلا ىلع هرهظيا قحلا نيدو

 م1551 ةنس بر ني.لا :الع قثرا ينبو٠ ينيطنطسقو يفانوإو ٠ سابارطب يياكو
 ٠ كللز ريغو

 ٍثب ر 2 ينلا ةيبهألا اراثيذ رشع دحالا ذرقنلا نم يرودألا نمل ل دا“ قدناو



 ثايداعلا ضعب فيد 8 1

 ءاختباب هلام صلاخ نم ل.ففلا نب دمجا رصنلا وبا نيتريفملا دمه ةلودلا رمضان يلاعملا رغب

 ( ةئئامعب راو نيعبسو سه ةنش زووش يف لجو ينع هللا باو#

 يناثلا يفام
 طسقلاب اما !ءلااولواو ةكمالملا وزهالا هلاال هنا هللا كوش ) مدرلا نيحرلا هللا دب

 0 ةبقلا هذه ةراعب ما (مالل الإ هللا طع نيدلا نا را وه الا هلا ال

 رماب يدنتقملا مامالا مايا ةيسارعلا ةلودلا ةذالخ يف نا الا و تاقاطلاو ف.قسلاو

 3 يبا مالا 11 كيم ماظعالا هاشتهانش مظعلا ناطمل-لا ةلود يفو نينموملا ريما

 فرشو ةلملا جارسمو ةلودلا جان رودنملاديلواا لجالا ثمل اديخا ماياو دم نبهاش كلل

 ماظن لجألا اديس ةرازإو مايا فو نينم ولآ ريما رصأن مالسالا كملم ري رشب ةنامالا
 ديمع ةلودلا حصان يللا. لا رت ديلا لجالا ريزولا يلع نب نسملا يلع ىلا كباتا كلملا
 005 ف ]ورع هللا تارذ انما هلام صلاخ نم لدفلا نب دما رصنلا وبأ نيترَصملا
 ( ةياعب راو نيعيدو سمح ةئس

 ةاتف لاثت هيلع ةيئتاسيع*أا ةسردملا تارون# يف دجو دو# ةب رحنا ليثاتلا نمو

 لالد لكشو مدع

 دد_ع

 ةبااهيق نيك رافق 2 تءلزا توج 07 َ ةءطق وار 2 ا

 اهالعايف و ٠ « نو-جرت هيلاو ؟1لا هل هبجو الا كالاه' يش لك » يم و ةيرك

 ٠ ةب رحخ 1148 ةم» يف ةخرأوم ٠ « ني لك هيلع ىلوا ةمحر »

 اذ ىف ها كلاوب الا انيلع يمك ةلمأك ةماقر اخي تطرفتم ىرخا ةعظق رة

 « هما ايف رك ذيو عفرت نا ها نذا ثتوءإ م1

 عمم ددع تايف نذلا و تايجاجإلا

 ةيهبلا ناولالا ةقئاش مو-رلاو عنملا ةميدب موجحلاو لاكشالا :ةلت ناوا يو



 18 ثايداعلا ضعب فصو

 ءاملعلا 1711070 ين ءاجام عب كلذ الباقم ( ءافسأ او خب ر نإ نب اور .اح ) هتنجرت ام

 او17 ةئس صمحح برق ةفرشملا ةبرق يف 6 نينا ءارظع نم ميظع س ل (

 لاثق (ه ) ((؛ رين نب يوق ةنبا هب ءفاتسلاو 8 2 ديم بيوس لا

 هتجرتام هياط بوتكم رخبآ( 1) ةانسأ[و نوكش نا انبأ هنم راه ها نك ءاظ
 هببرعت ام ةينانوولاب اهيلط بسك ةرعاق( ")واتش مرق ير |
 بالا ردن دقو ٠ (( ةصاخلا هتقف' ىلعربلا لجال هل_ رهدلا اا 0

 يد لاتناي روا هنال "ان ال يد قب داق ةل< يف - قف رثلا اذه ثتوريب 2 ؛ ىعو.لارباح

 ( ي-رابرنديل كرام ) يناملالا ملاعلاتاذكو 8 ه7 ) هحو ىلع لوالا دل#لا يف توريب

 نا ليق دقو ١٠51 هجو ثلاثلا دإ لا ( سرهلا ) ةل< يف ربرقثلا اذه هجو ىلع قداص

 ةي رق نم الصا تبلج اهنا ليقو ٠ قشمد يف ةلبانملا عاج يف تدجو ةدعاقلا هذ

 ةنس يفوت يذلا ( ينادب زلا سولبانب دي ز )ريمالا ربق ىلع ينانوب خي رات ( 4 ) نيمدصلا
 يان ويلا م-الاو ةنس ,؟ قوتملا رمشو حيسملا دعب ١2 وا يثواسلا خب راتلا نم 5

 نم يلبقلا جرملا يف ناطلسلا جرم دنع دجو لهاكلاذمت ( 5 ) :ال-لا دنع هيف فلتخم
 ءاربخلا رهشا نم يجراصلا زيزع ديسلا ربخا أ >لدعلا ةنو>اظ لت نم قشمد ياوذ

 سوواناطغ وهو مسجلا لئاه لماك أ سا لاغ# ( ١ ) نيب روشلا نه تايداعلا راغز
 ٠ يروسلا ينطولا ىئشتسملاب يمسملا ىنشملا نم ىلقث

 ناغرقنم اعف فيرشلا يومالا غماجلا نم نا دوخألا ناب رحملا نامل امار
 ٠ دوبعملا انملقب اهلوقنم اذهو يفوكلا قاب

 لوالا فا

 امإعف ةرج ت1 تحن كتوءيابن دا ول ع يضر دقل ) ميحرلأ ن نمحرلا هللا مسب

 مخرثو ةروصقملا هذه لمعب سما ( اب رق اف مانا مهيلع 1-0-0 لزناف مهب واف يف
 ريهأ هللا كيع مفاقلا يبا 0 صاب يذددقملا مامالا مايا ةيسارملا ةلودلا ةفالخ ْق ناكرالا

 ميجااو برعلا يلوم مالا كولم دوش ,ظعالاهاشنهاش مظعملا ناطاسلا ةلود ينو نينماوملا

 ديمعلاديسلا لجالا ثمملا هيخامايأو نيثم أ اريمانيما دوادنب ١م نب هاشكلم تقلا ين



 كازيافلالا دي ةيفقلاو 0
 276 نا ا ؟5 ال ةئم ةيناثلا ىوامح ١ 1 يف للطف يملعلا محملا ا يع يذلا ْ

 راشملا عملا ءاضعا ذخاف كللذب رمالا ردصف هيلا ةروكذملا شكولا ناد لعتفازشألا#
 نوني ام عمي لا ةليلق ةدم يف قفوتو تاغللا لكن م ةعوذتملا بةكلا .داون عمج يف هيلا.

 بدالاو لضفلا لها نم اد عتمالاب اهضعب و ءارشلاب اهضعب دل< فال ةعبرأ ىرغ

 00 واوومالا ةدملا قر :ةيينملا( ينك! ولق طف 2 تيار ناورشن ف عي زقو
 يركلا ديعت ظ لاذملا هياكل ةبنقيا' ايدك نم

 تحسس و م

 تايدلاعلا صعب فصو

 و 0 30 ايلا اع ف

 زتقو يس ةعركلا مؤاعسا تاج نيذلا ةيخي رالاو لضفلا لها نماياده اضعبو ءارش
 يودهالا عماجلاك ةددعتم نت اما نم مج ردا ضعبلاو» موك ذل ادي عمجلا

 تاجيقايلاو اهريغو يلوالا ةناطلماا ةمردكا وءاب رغلا ينتاسم نم و هريغو ف رشلا

 كيري ةعطقو هقفح 5 ىرخذم ناآكو 0 اهريغو ةلحزو نبدي رقلاو سمو نكاح نم

 ..:ررم تايداعلا باب راو ةربذلا يلوا ةفرعع قيقدتلاو قوقحتلا نم عاطتسي ام ةياغ ىلع

 000 و ةيريكتالا ةزقبالا ةضينكلا_ ىقروناهبرتسلا ىنلاب صخ ٠ داتءالااهراع
 نحت اهو ٠ديدشلا يرتلاو ليوطلا انعلا دعب اي ردت تايداعلا هذه تعمح دقو

 ىلا اهغعب فصو نيئجرم تايداعلا نم راث الا راد يف نالا يلا دجوي ام ثا نوركاذ

 ٠ يرخا ةصرأ

 يرئالااهنغلاق ٠ ةيلصالا نكامالاو ناولالاو لاكشالا ةفاتخم ةب رح ليثاق ثو
 تاكا ككل فلاك ااوناق رقنبللا

 هيلع بروجكم نالاثث ( م ) نيوقيذيفلا تادوبعم روشا لعبا 0 نعاز ( 59



 0 ص 0 رود

 ناو كلذ 0 7 رمت ادي ع 00 راق 0 0 :و ةعلاطملاو ةدافتسالا
 036 11110 ) ميداني باطلا هل اوءفق .نيذلا لل_ضافالاا ةراظن تع. نوكك
 ةميدق يقع 5 اد شو. هب ادحلا ةيتكملا :تالغو ةرمسع نم تكلا همه: تعجو

 سانا فقو يجو. اهينلاوم ظخي اهشعب و نب روهشملا هاملعلا يدياب مسصم:اهجتك رثكأ
 غيس يلب ا رم يبا نبا مالسالا خيش ةسردم أد رقم نك و ىلففلا لدا نم نب د اهتم

 0 ا ى هللا ديع لا 14 ةئس قواملا ىشمد هياط

 0 0 ١57 ةنس هيلا راثملا ضم 8 0-0 يو اما نايا بكس كلا
 7 00 ابفث و ينك يو يدركلا ناوع اللا ةتكموو در لا ةس

 0 قسري ذولا انكر يدك قر نيدليط ةجكمو نراها 1طن ناحل
 برق-نيادايللا ةلحم كيس اشاب ليما جالا هدلاو ةسردم يف تناكو 1175 ةنس دعب

 يف ةعوطو منك يح ةيوارا ةسكم وا وعلا ذل روس دق الك يا
 ابفقو دبعلا ةقيدحت بعكس و ةيطاسيمملا ةبحاكمو هيسددبةقالا وازع: عئيشلا ةسوم

 ت04 ثنا

 هب - نم ةيما يف معاج ىودل ة 4 ظا ديم | ةمردلا ْق ةءوقوم تناك ريلعا لعا ضب

 روغاشلا ة2 يف اشار شوا .ماذم رديف ةعءوخوم كك ةيشوغايلا 0 0ك

 فاقوالا ناويد 2 ثءضوف اهرما ثاسل ةقرغتم تك رود نم شنو فاقرالا يك

 عاجلا نم ةباطخلا ةرجخ يف ةعوضوم تناكب تك يثو ةباطخلا تنبب ةبجكمو ال (ظفح
 اثيدخ تفقو ىرخا ندك نمو يوذالا

 لاك كيقباو اهراز ناو ئرقب ضوستع مال ا ةكلسو نو طفا سال
 ةماعلا برحلا ءانثا يف ايت فراعملاو مولعلا يف ةبغرلا مدنعا ليلقلا الا اهروزي ال اهلاح
 هيندنملا

 نا لمعت ينلا ةيب رعلا:ةموكسملاب ىلا و.اهتوبك نم ةمالا هذه ضابنا نافارا
 فراعملا ناوبد ِتفلا.اًءاجاو اًوالخا و ةمايدت مالا ضوه بابسا نم 527



 . اهدئافو كعكلا وذ 7
 تداتخاىتح عنام الو عزاو الو اهتكواهفاقواو سرادملا يلا ةللاظلا يديالا-تدتعاف
 ناكهناف ئشمد ف دهاش» دهاشلاو : نيدلا الا هطوخال يذلا اهز رح نم ساوجلا ثالث

 ءارقال وذ ام ام ةعوتقم:ةسردم ةئامثالث نع فيني ام يزحتملا رشاغلا نزقلا ةياغل اهيف
 نرفاكت ال اهمياط ناك ةد دمتم س راد تهمل لكلو هقفلا نسي ردتا ؤدام اهنمو ةرايقلا

 اهيف ةفوقوملا نيعكللا ةزفرا .باقك ءارشل
 لان ١ خلع :ظفاذحم رضحتتليقباو قشندةببكنوضا د6 وثنكاب ىقدنالا ثيفضاو

 اهبةكرود لت ملاهخكل دبالإ ىلا هللا هرمع سهزالا .عماجلا دوجو تيسر ةيب علا ةراضحلا
 ةسك ار+اوكارتالاو داركالاو ني.هطافلا رقء.تناك دقف نيعماظلا يديا-ثبع نم ةزيفولا

 سرادملا ديبشتي رجالا ءانتقا ف .هيلع دي زي.وا «هلئاو رخآالا مدحا ولت ناك نيذلا
 يلع 4 نب .يهاربا نب .اوعامسا موحرالا ويدطا يملا .تزهف ةعودتملا ضاهر و
 ممن و زيها ! برد رمصت يف ةي وي دخلا ةبتكملا:مماب تمشلاف بتكلا راد ءاشنأب رماف

 اهب لاشتخالا يعاد ةنوضتال هاف وو ذالا يمك ريغ دجاملاو نسرافلا يف ىلا تكلا
 ملا. ةعطسصقاو انك ذنام خلع قاكذم اهيلا ل قتف 127دعس ةداملا :ييزت« ةيسشللزو
 و ةيس.نآآلا يلا لزن لو ةبب رغلا نئاقتلا ءارتش يف فذخاو ةفقاثلا بتكلا نمايف نكي
 تثك ةَرفوو اماظتلا ةيب رغلا تكلا رود عاشت تراض ىد>«ءاقلراو

 مهم ضخم ةمالا داشراو للعلا ىلع راغي نمب اص فمل» قشمد يف ناك دقو اذه

 شافم كاذ ذا.ناك يذلا :يلاءت هللا همحر يرئازجلا نداط مييشلا يهذلا ذاتسالا .زكفلاب
 ءالع خييشلا ةب ريما ةّعبلا نتنئر ىلا فقولا بك عاّدض ىسشف ايروتس“ةيالو فراحم
 تخدم ةبالو ةذم.يف ةيفقولا .كنعكلا عمج .يف اخاف ني دباع نبا ةمالهلا دّيفح:نيدللا

 ةيعجا ناونع لوحو انشاب: يدا هناكم مقاو مع لضف كلذ ءاننا-ةيسواينئوسل انغاب

 قشمد فم ةز >> ىدفا دوم مودزملا ةمالعلاب هقساب ر طانو.فراعم ساج ىلا ةبريانا

 راطعلا يل خيشلاو هن 1 روكذملا نيدلا ءالع نيشلا عم كاتشالاب سيلا ناشملا ماقف
 طظابش ١ هديف روكذلاا اشاب يدم يلاولا.ىلا ئاذب اًبلط اومدقو .نتننملا دن# خّشلاو
 هجس دباب ترضح دقو مونمحلا ةدافت»ال يش ةفوقوملا بعمكلا نا نونفتب ١558 ةنص

 ةفئاكلا ةفوقولا لئاسرلاو بةكللا عمت نا .بجاولاف !هتدلاطم نم نئانلاءرحو نيلوتمل
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 9 ٠ اماقناقو تكلا رود و

 ميس نسايلاو ميتقلااوساتإ ادار ايننلا ىف اب ادئقاو ناكاز> ميو نر ذا

 قئاغلا يبرعلا رعشلا هلو ايكلإد هي وب نب ةلورإا هذع ناك دقف مهكولم نيد ىلع مهكولس
 اذا هعم نحف ناك هب وب ىتب ريزو دادع نب تحاصلا نا مع اذا تحب ال نمو

 عتماو ساج ريخ كندكألل] مرا الواوا ةصاخن ةيرالا مكنت ع نيعب را رقو رفاس

 مريغل اًعارف هل عدي ال ام ةلودلا ماهم نم هيدل ناك دقف كلذ يلا همه فرص ام ل سنا

 رودو سرادملا نم اهبف ناكو ًالعو ةراضح ندملا ما دوغلا كلذ يف دادغب تناكاذهلو
 اهخاسنتساو بع كلا عج يف نؤمأملااهضالو هلا ذذا ءافا ا ذخاوو باسم هيصخيالامبدكلا
 دئاوفلا رثكتو روردلا لقت هب يذلا املا ممعت هل ىتستيا نيبغارلل اهدادعاو اهعمحرتو

 اىل هنا ليق يتح اي رابجا يلعتلا لعجن هنا هنع ثيث يذلا ديشرلا هدلاو ٍتئاغر مخل
 تاوةايرلا يف سومبلاغ باتك ذخا حاصلا طورشنملءجمورلا كوام دحا ةحلاصم دارا

 ىلهدحملاب فورعملا وهو ةيب رعلا يلا همحرثو هذخا ةناف ناك اذكو

 تناك ىت>ربربلا نم مدعي نمو فتوي ومالا سلدنالا كولم مهنم راغاذكهو
 رم ه٠ كوم نويمافلا مهب ىدتقاو ةءاربلا نمايلعلا ةورذلا ف مثراعشاو مهمالسا سم

 تارهز ماشلاو سلدنالاو رصمو دادغب تراص ىتح ةدكارإطاو داركالانم مدوب نمو
 داكي الام تَدكلا نم افايافن- يف مضت ينلا نتككلا رودو مولعلا نم اهيف ام ايندلا
 هددع قدصي

 دادغب تدك نه لمح 2 اله ناف دادغب ةنيدم مكن ثدييصأ ةئي دم لواو

 ءاس: نا ليق ىتح هلحرو هلي هيلع ربع ًارسج سرادملاو تتكشلا رود نم ا,عمح يلا

 ةنواكللا تالث يف هك 0 تعكلا داد.ه نم دو مايا ٌةذع يق ةل>د

 هنا نيخراوملا ضعب ةفع لاق نوئفلا يحسشي يل_ثملا ليقع نب افولا يلا باستك

 ءاارتالا :لغبف نا يلا قوربلا لمقلا اذه ل نيك انما ءاذلار رسم تن رع الا
 يبه ةيب رعأا ةغللا لعج يف ةقبغر رهظا يذلا يناهعلا يلس ناطلسلا دبع يف ماشلاو رصم
 كلذ و ةصاخ ماشلا دالب يف ةيقابلا ةيقبلا ئالث يف قتلا أدبف هتقو هل عستي ملو ةيمسرلا
 لقف ةيكرتلا ةغاا فرع نمالا ءدقيو اهيلا مدقتي ال يتلا فئاظولا ىلع سانلا تفاهتل

 فاق 0 ط ةظفاحمل يلا ةءوكملا هابتنا مدع كلاؤ يلا فيضاو علا ىلع سافلا لابقا
1 



 اهثدئانو تةكلا ررذ 1 43

 قدمو قاد رعلإ تعكلا راد

 املا نولعفي الف نكح اطابثرا مهئاداقتءاب ةطبت ع رشبلا لامعا نا مولعملا نم

 ليس حايدمروف معلابالا ىللمهجنال ريا أمنع محني لا تاذداتثءءالا 2 ه”دئاف نودقتغي

 2 يلعلا تاجردلاو رار>الا تزانه قرا غاب هبو ءادعالا ىلع حال.ملاو ربلا

 8 ةرخ الاو ايندلا

 ديفي ال اذدهو هاوفالا نم نيتلتلاب هيقث امهادحأ ايل ةغلاثال نيتطساو هيقلتل نا 6

 اهرآ 5 ىلع هئرباثمرا : ناشالا أهي عموت ناهذالا ف تخخو د يناللا دعاوقلا الا

 ينلا بتككلا يف ةعلاطلا هو ةدام رزغاو («ةنرثكاو ةرئاد عسوا شو ةيناغلاو
 :اهن ليق

 نردد تي نونو اما ءاعلا مهيدح ”لفال ءااج ال

 قوغتلاو ةراضملا يف مدقتت بتكلا ةرثك و فيلأتاايف اهانغوتمالا عضوت ودقبف
 امك توت ىف اك كاز قركف قدلخألا ندي

 فراعملاو ا همفراعع مالا أ فران ح ءأ هله نا ةريعل برغلا ُِق انإ ناو اره

 دءاشل ف سدفنلاو رسفنلا نواب اوذخا اهحابصم لب رافال ا دادس الا منال

 لا 100 ىو الث تاليا كالت يف ةفااوملا بجكلا تارك اوفادتقيل ماعلا تاغل نه

 ةغالا يف دئاز علو مهو اهءاوناب ةظ:كم بتكلل رود ةدع اهيفو الا مثدالب نه ةراما

 و يف رعلا 1 دا دقف مخه ض..الاو م٠ الا لا ىلدو و 75 رعلا كلا نم اريك

 ٠ هعمحرت الا قبث

 م0000 00 تلا منزلا ام وية كلا رود ةدئاف ننادان ؟ ذام ىلع دهاشلاو
 كارناو رىلا ءاروانو ميدلا كوام ا_منم راغ ىت> ةيسامعلا ةلودلا.ردص يف نارحلاو



 __ غنا روشنم
 و تسع - هه

 رثكأ امل عاتباف ٠ بروي” 5 نش تاورزللاو طاطراخلل رداون لآ ف
 تكلا تاما اهنيب دل < ىنال ؟ ةثالث ءاهز !هتاطواسذم ددع غلب ىتح دا ينلا نم
 :اهيفل رم دب ايتم ريغك لوقت رطل اتا ل1 الا خب رانلا يف ةديفلا

 بتكلا عاأباب نآلا عانس عمها اذهو ٠ ءامللا رابك ىلع اهتءارقب ةطوبضم خيو
 قفو ناري رق اعوبطلم“ل وطلا ءاثلا ايظتربف رشي جو ةيقر رة را ل 11 دلل

 موي ادع اءرا_ملا تاعاس مظعم ةعلاطلل ةدعم ةماع ةبحكملا هذه تءاخن ٠ يلوملا

 ٠ عو الا نم ءاثالثلا
 ةذيفلا به كلا ضمب تب رعتو خب راوتلا ضعب ضوب علا اذهةيانع نع الضفاذ

 ءابهتلجم ايب رقر ذصيسوهو ١ اهريغوةشيدحلا عاضوالا يف ةي وذللا ةيءاعلالئاسرلا مبطو

 هنيي ةلعرار نوكتل هراكفاو هلاما !هيف رشفي ةروضم هِي زوش (يبرعلا يملعلا عمجلاةلخم )
 قرشااو برغلا يف تالجلا ثاهءاو ةيءلملا ع.املاو راث الاو بتككلا رود نيبو

 هل ظخ قيضطت يف ,ذيج لذي يذلا ةاكنلا تدل اان نانا
 ةيملعلا عماجلا عم هنالص ىرع قثوتت نا وجريف ةفيدحلا ططخلا دسا ىلع ةيملعلا

 اذه هلم 5 قار اذاف ٠ برغلاو قرشلا يف فحاتملاو بتاكملار تالجملاو تاءماجلاو

 مكامجاو ؟نالجتو متافلو هو كتاربو كسراجخب هيلع كمركتب ًاقرش هوايا نا وجرن
 هلامحا نم هزني ام يف لثملاب ككباقيس هنا اك هعيءاج# ىلا اهنيضيو انه ديفتسيل ةدينمل

 هنل-ارم ناونع اذهو ماتخ ريخ كالذ وييلاءلاكدب هج فراعتلا هل ريخةَتاف نوكينا وجرنو
 ( يب رعلا يملعلا عمججلا : قشمد )

 م1315 ةش لوبا 20و ااه 237 نع ةجالا يد 51 ف

 يب رعلا يملا عملا ساتر

 ين درك دمك
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 خغبحما 1 وعقت |

 5 عر يل

 عماخاو 0

 : يدوس

 لك و دقو ردئرو ءاضعا ةينامب نم م 511 ةنش لئاوايف يب رعلا ىلع ان فلات

 بي رهتواهتاطوطخم هايحاو اباد ارمنو هب رصصملا امعاض واو ةيب رعلا ةخالا يف رظنلا هيلا

 جاتحتام فيلأتو «ةيد وروالا تاغللانع نونفلاو تاعانصلا و مولعلا بدك نم اهئ ام
 نم ةئيدقلا راث الا عم اضيا ينعو ٠ دودج طن ىلع ميضاوملا ةفمللا بت كلا نم هيلا
 011 اي رع اهواك اب اسال كلذ اعاموا:تاباككر دوغ ىناواو تاوذلو لاق
 لا لسا رزالاو ةيبازملا#تاغوبايملاو ةيفرتح هلأ ةقانقلا_تاطرانخلا عمجي
 ةسردملا سو قّشمد سرادم نم ةيب رع ةسردم مدقا يف 1 رقم هلذاو ؟ [عاعؤ دوم

 منوال دلا حالص رصانلا الملا ىيقش لداعلا كاملا اهيناب ىلا ةب وسما ىربكلاةيلداعلا

 نانا سدا اهعرف اغا هحيرض اهيفو (ما ؟!ى8)ه 51 ةنس ىوتملا رثهذلا

 كالا رو زي ةاطرملا زعل تلك زن ج2 دألازنا عراد و ا
 ةراجملا ةماخ غب ف ورعملا ٍيدقلايمدنحلا اهزرط اهيلا داعاف (م ١٠15و ه١ ؟ ةنس )

 تارداعلاوراث تلا دابا تو ءدملا ا زرئاواهفرغو اهتاهدر ا ا

 ا با رولا دوو فاتح نان الاول نازل خم يفك عنا ةليقنلف هيلا مض

 ماع سره يق ٍ رق هفصيس امم اهريغو ةيب رعل' دوقنلا 0 2 امس الو ةيفزخو ةيجاجزو

 ماياادع ام راهنلا تاءعاس مظع» نيجرفتلل باوبالا حوتمم فحتلا اذهو ٠٠ عوبطم

 عوبسا لكن م ةلطعلا
 يرادقدنبلا سرب كالاا ةسرذم ةماعلا ةبتكلل ًارقم هيلا اموما محلا دعا

 كألملا هدلو خرمسو هي رض اهي ذو( م !؟ا )ه7 ةه- قولا رعاظلاب فورعملا

 ةمبرخإا ! ةرعللا عدبا ةلغملا ءاسف فلاب ةعصرم ةسدخهلا لمح ءائيلا ةعدق 0 ديعسلا

 م ساب ( م١146 )و ناسا ا يما

 يد ١ عمجملا يندف : طوطخم» اهو ظعب د2 كه ةعب را وا يي عفو ةيرهاظلا



 1 ير ءلأ يملعلا عملا ة 6

 عمجملا م و ٠. ةلحلا ن نم 5-5 الو يف رشأ روش ذه هروصضو ٠ اهتالحمو اهزأن | نق

 نم مهمالقا تاثنو م.ئاراب ةلودِع اهج راو قدما يف فرش ءاضعا هل نركب ن 1
 نرد لا نكلو (يبرع 1 يلعلا عمجملا) مماب ب هل ةلحم ءاشنا لع مزع كاك ملا لاا

 ةمب رعلا فكم وكملا 32 أأم -- اهسفن ةيلداعا ة كيد وادملا مهرب 7 ماا نود لب 0 كل ماتا

 تقباو٠ يداصتقا اهم ظعو بايءال كلذو 1 امية 1 عملا لامعا فمتوث موزا نم

 عايضلا يديا اهلاتنث الف هتايودحمو هلامحا ىلع افرشي يكل طقن ني وضع هئاضعا نم
 10-20 راع اطقب اج (119) هنا ا نا دهب عملا لطعت اذكهو

 ثا س ىت و ربا هعبرا ةدم يأ 5 هيضس يناعلا زب وشل ( خر انكي كار 1

 0 !نياوالا هئاذعانم هيلث قياس ىلا دو»: نا ءاجر لع لمعلا نع اةقوتم نيحلا

 هلامعا لاكتسا يف يعاسملا ريفوتو هتمدخ لع اعيح اودئاستي ك

 يزيغاملاهيفرتعتبل (يبزرلا يحاشلا محملا 12 مسيار ءانعأ ىلا مسك ردك
 ئربكلا ةهدرلا ةنعا دقو. .'ديطلانلا كاجالاوت قامت الا قمادل ةلراقار

 فهتلا باوبا ستف هنا اك ٠ اهيلا ةراشالا تمدقت يتلا ةيايالا سوردلاو تارم_فاحلل

 ةسزدم .ةياعب يف 'يبثراك اهل قنيلو ةيعككلا ]ماا +, عورطشالا نك ةفلت ياا رن را
 ايان ةلالل ةميسولا اينإ دانا رك نا ىلا ذيمالتلاع. اهناجب يتلا (جذرفالا)

 نيبطو : لاجرا نخل 1207 للا عيجما راد راز نم ناو ٠ ةنيعم
 داكي ةيذقلا ران الابل تكلا هيدا يرحم تعال رن را

 لماذا ككل ان هتغام نإ كل 1 لالخ يف لكو ّعدق كاذ لكنا قدصيال

 لأن هللاو.:انلق اذن انهشي اؤارام تئاعالا راهطا نم ةبتكلاو قولا را قالا
 لازلاو ةياوذلا نم انمهعي و ٠ ىلهسلا ريم اعيمح انقفوب نا

0 0 



 يقرعلا يدلعلا غلا ةأشل 00
 يما 1001517 وادع رد رحنا هور عروس يااا "0098901 فلا

 قيبااع "اراب + ةيفانت فرز ثازداو + ةيرقكم ةراح نا ةيساخنو

 ع

 قيس كلازازرعب فنانا نر هريقك يف مرعاطن دجوي ال دق مع نقرر ذه الوات الا ةيو
 ةفياخلا دبع يف برصض بهذ رادو ٠ هنع هللا ينذر قشمد خاف حار ا قي ءددع ىفإ

 ةباتكوةي رصم موسر اهيلعةيندعةحوا و :ه(117١) خب راغب يمابعلاروصنملانب يديلادج
 ةكلليو نييثملا ةكلمم : نيعيكاملا دودح نيب ةقراف ةمالعك ماقث تناك ابا نظي. ةيح
 5 ا نلااوهت رايق رافع ةماعلا حتما از ايلف تور ةاسطم
 01 كان ال ةنامو هي رات ن6 دازقلا دل للك ذل نورك وزة لشاب هماكملا
 اهيلع قفني ل هنإ عم تاهينجلا نم فولاب ااا وانا نر ديو

 هاذا ناك ناناالا مدت ماع تسروف ملغنيو "تا دلل نما تاعف مشب ىود موهلا ىلا

 ةئدقلا تاطوطخملا سئافن نماهيفاهو تملا رادإ ءاعتشر ناّضيا غني” 1.تالالدراهلاوحا

 ايلذاو بارعلا هلا تع هيدا ةيدز لا ةلل ا قطبا دعا نب معلا فلا دقو

 ةي روسلا اند الب يننو:ةلاو مو هاولا ةرئاد عيسوأ يف ث ترن ةيقف هيلا ةنل و ع قرطو

 نيموب عملا ر اد 2 عمت ر ْ الا ةفرعم ٍِق نب." ا نم ا ضرا فلاو

 يام راء ما مع قلو ى" : الا نم ممبجل ةرادا ىلع ضرعي اهف رظالل عومسالا يف

 نمش جراخ انف كدلالاو ةمدقلا راث الا عبد أ امثادحا نيب رخ ُ نيمو ماما

 رات كلب راطالا ةيفاذقاا 43 هياخ نركب ام بلجو اي روس تاهج
 اعأر ىلا ت'احالملاو رات الا نأشإ اريل رقث تبتكو '١:ةيدتلاةب ؛رجملا عطقلا ضعب
 هل للا ران الازم انيفامآيف رظتلل ةانلج ةقبانلا ( هل ىلا وللا تاي ءاهلحر ف
 ىدمد سفن. يف ة_ةدقلااراث "الإ عبتذف يرخالا ةنكلا اما اما ٠ اهنم هباح نكي ام با>و

 تابانيكلا نم هب رفظتو هارث ام لك ناو .اياكتلاو دجاسملاو دعاعملا فوطت تناكو
 كاذ نم ترغظف باودالا قرفو تافرشلاو ناردجلا ىلع كانهو انه ةثوملا ش رولا

 ةيظع ضي را َدَهَق, نأخ تاذ ءايشاب

 1 ٠ اضل دبع ةياؤكتزرملا و ةيلارغلا نيكمللاب ارودقلا عمجلا ٍتتكو
 تاهماو تاعماجلاو كلا رود هيك غماجلا ىلع هغزوو ٠ ةدملا هلله يف هلامجأو

 هيلايدهتف اهعم طابتراو فراعت ةلد كاذب 5 نوكيل اههريغو اكربماو اب روا يف تالحما



 م يبرعلا يملعلا غمجلا ةأشل

 .رانءالا منول 10 3 فرش و ٠ هلامعا يظلو
 24 كالملا ىلا امتي 0 0 4 ماداعلا ةسزدملا هإ 1 7 نعت نأ ثحيلا كعب ١ عمجلا

 قو اا بوبأ سس فدو سس دلاحاللد نااطمساا رصان دا كلما وخا بورانب نكي وبا وهو

 اهرايتخا حجر يذلاو ٠ يومالا عماجلا نم ةب رقم ىلع ةسرداملاو ٠ ه( 51 ةمض )

 كرم نيم ءردملا اتاكو ٠ ةيرهاظلا ةبتكملا دجوت ثيح رهاظلا كالملا ةسردمل امترجا وه

 فرغلا نم ةيلداعلا ةسردملا يقو:- اهتزاممت ٌزرطو ا اباكش يف ةمهفلا ةيخي راتلا تايانإلا

 مدهتلا 3 لاح لع تناآكك تأ ريغ ٠ عملا را 1 نوم نو 0 نا حلصي ام

 - اهياعلاملانم لئاط غابم قافنا دعب الا اهب عافثنالاو اعاد كيس دعم نكاعأالل تقال ]

 افرلاعبهل تازاويدبلع 3 لقت اذه عت كا رماوإلا ةيوكلللا عملا جار

 2 ١ يف نييئادخالاو عانصلا لواق قو ىللهعلا ُْق عرش ٠ ل 0 مزاللا غلبا

 ابي*رت ا دمع ردملا لكش ُُق او>رخي 0 دخل نا مهلع الك يل شّقنلاو ءاذيلاو ةراحنلا

 . ناكمالا ردق اهدهع كلان يف هياع تناكامع

 0 ا لوا دقعو ايلا هترادا لقنف ةسردملا فرغ ىدحا حالصا عمجلا زيغأ مغ ُ

 2 عي نيا كلذ نم دخاو | ا 0 ا 5 ةمس زوك 9٠ يف اهيف

 نم ناكو تافلثوملا نم هؤاغعا هب ادب ناك ام ماتا 7 الا: ةزتئابماوةتاهلخلا ءالاوو

 ةهدر ةسرداملا يق صدخ دقو . ملام راع ىلع نيئانيلاو خي اتا .مه ربكأ

 0 سورد ال ِظ تارخانغاو ناطخلا ءاقلال صنت 5 تعودت 30

 وا لكش و ليمح لاق يف ةغرفم ةهدرلا هذهو ٠ ةيوشئرفلاو ةيبرعلا نيعخللا .

 0 لي 2 عضوو' راث لإ ضرع ةسردملا ند فرغ عب رأ صصخم

 سنا يودع اهتمرب تتاكم و امك رتغاو 0 هتايح ح 2 لوم هتراخ ىلع عك

 ةيقرفلا اتايقللا فيسك !قلبجا نقرا كار احط رااح لاو تكا

 : 1 0 06 نم هعجج ام عودت غاب ىتح ةيناملالاو ةب زيلكتالاو
 7 )١ ٠ غاب ١ اهطو | معينا ا بتكلا سا 9 ا يفام ددع فعاشض :.تااذد داكو

 ئ افولا اهم 1 كلذ نم لقأب 1 0” هيل | عمجمب 5 ةيانع كا داع

 ةيغفو 2 هذ دو 5 عيماجو ٠ ةقاطوف ةيحاجز رو ةيأدعم ١ ه1 5-5 2 .؟ نيد
 ذل تك ف
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 ردا لا يملا اذن ؟

 0ك "1 ىلعلا مشل :أ
 ىلا كل 2 رولا ةارعلا ةموكملا هرثأ ىلع ثنسأتو و يب رعلا بالقثالا ال

 اا للا فا لئاسو لذفأ نسا تاراح 0 نيود: و ٠ اهملاصم بيترت يف
 هلا ادا ةمدقب لع" هيعاتسا قمن يضعقا يف رع ىلإ " عمم اهف اكان اللا ضاع
 علا رثاوب نا نكمي ال 32 2ك 0 نود نم دالب قرت نا كمي ال ذا : ةيب رعلا

 ل8 ةساكرب تدبع دقو ٠ هزشذل ةللاص ىاللا ةغل نرد نا نرد نم عفان 3 7

 شيئا ٠ ديوس نيما ةداسلا رمالا لوايف هؤاضعا ناكو يلع درك دمع ديلا ىلا عمجلا

 « تفادنق يرثم ٠ فولعم يع يلع ١ يل ر هللا رداقلا دبع ٠ ير ا ديةس ٠ مولس

 ن“ هثدوع دعب يرئاز+لا ساط خلا موخرألا مهيا ١ مفنا مه نيد ع ء ل 1 نيدلا زع

 + هز نصل رايدلا
 ةبتكم ) ةيب رعلا ييكلا راذ هئرادإ تع ذخأِب نا عمخلل ةموكملا ثحمسو

 ينفي تادلا 2 6 اعدناف هب مل طخ ىلع امو 0 35 و ابعصويف ( رهاظلا كالا

 لطااو ةءذقلا راث لا 0-0 ةيروسلا داليلا نا راأيف قرفت ام هيلا مغ 3 رع م

 ٠ ةليغلا نو فلا يح 5 ا دام ركيف ةيعانصلاو ةيخماراثلا

 ٠ مهام لعريسلاو فالسالا دحب را فقفالاو ةقثلا حور نطولا ا سوفت يف ايقلمو

 ةناعورشمو هلاا ناغنإ ىلع هدءاست هب ةصاخ ةينازي» ممحلل 1[ تورفدلاو
 ةماعلا | مج زازيم 2 اهتاخداو

 رظنف - ةموكمح ارا نم ةد واعلا فرغلا ىلإ يف هئاساج دقعي لوا | عملا ناكو

 عر و هداوم ىعب 3 هنا : عا نم لكل نيعو٠ ةبوخللاو ةيولعلا لامعالا ضعب يف

 1 وناق عضوو ٠ ك1 يلا لوصولا يف اهكل.ب نا يغذي يتلا ططخلا ةنفنل مشرو ٠ ةيف

 اقم لك هيراذا كبل ويا و هلابغا كرجل نوكت نا لجأل (لغاد اماظنو ايساسا

 اهضعب و اءاأيا اهضع : كانهو اه نم اهعمج ةئدقلا راث ًآلاو ةسيفنلا تَنكلا عبتلو
 ترثكو ةملاص ةفئاط الا نءكلا نم هيذل عم او ٠ نيينطولا مارك نم ا

 ٠ هتاساج بيترت كاذ ذا هيلع لوسيف هل ًارقم اهني ةصاخ ةيانب يلا ةجاملاب ”سحا هلاما



 :سرءرررمءممومرممممدمدم م مهمو مم ممم عمم مامر عار عاما م ارعارعرعارمارب معا اوب رب ثارت رخاوع عوج رع اجاوب جات ل روج الج اج ج24

 | دلحلا ماع ةتسيفاثلا عيب ر؟ ١ قفاوملاما 51 ةنسيفاثا|نوناك 1 ءزجلا
 عال نال ا و ا و يا ا و اي ل ا ا ل لا ناو واول 0١د ا

 وَلا م و هال

 لاقل ةمغاو
 ردصت ٠ اهب ةداخ تال امل نوكي نا ةندؤملا داليلا يف ةيلغلا غماجلا د

 نوذفلاو مولعلا 3 وه ف افواسأرعو اعواضعا هتك امان كني 1 0 5
 يف ددجت امو ٠ رخآ ىلا تقوم روهجلا ىلع تارسغاحلا نم عجم يف أب امو. ةفلتخلا

 ىلا لامعالا 0 و٠ عارتخالاو كاشتكالا ب ورضيو ناك ةالارو.هار ألا ند علا ماع

 . هام قا يتلا نوةوشلاو رابخالانءتااذريغو :اهب مايقلا ددص يف وه وا عدجما اهب ماق

 ةلحنا هذه لثم يلا ةجاحيف يب رعلا ىلعلا انعمشنا اني أر دقو ٠ هتفيظو دود. .نع جرخن الو
 عيفش لأ ؛اسولاو ددعلا ةفو تقول ةع رباط نمل يذلا ٠ طغ'ااذهىلعو٠ ليي 'اذمباهانردصاف

 لاذيام ءالعلاو ٠ ءال لاذ رزاوهنمانل نآو» هريغك نعمل ةءافتكالا يفر ذعو ٠ هريصقل يف

 يلاعت هللا هاش نا .املاله ماتئساو ١ اهلاكةورذ ىلا اهب قرير ٠ ةلملا هذه ماما باعدلا
 : ةعب را يعن ةلحلا هذه نايك اهنم بكرتي يتلا ماقالا وا باودالا اما
 ةينفلاو ةيلعنا تاعوضوملا تاذ تارضاحلاو تالاقلا يف ( لرالا )

 ل هاو ءامللاو نياعاراا يم هللا ةراذا يللا درت ينلا تالارلا يف ( يناثلا )

 ا تاعوضوهنم نكت مل ام لبق' الو ٠ لضفلا
 ةماع'ةيلعلا نووشلا و رايخالا يف ( كلاثلا )

 هب ةضاخلا ةياخادلا هيعاسمو عمجملا لاما يف ( عبارلا )

 رويبيببخس بح و
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 ١505 ةنس يناثلا عيبر ؟١ قفاوملا ١51 ةنس يناثلا نونأك وأ يف تئثنا

 رهشلا يف ةرم قشمد يف ردصت
 ةي روس ثغصنو ةريل اهكارتشا ةهق

 لوالا ءزجلا ٍبيسربف

 لاقل ةحئاق

 ظ عماغاو تالحلل عمجملا روشنمه 5

 ( يركلا دونم ) قشمد يف ةييرعلا بعكللا راداهتدئافو تكلا رود
 ( تفلدنة يرتم ) ةيبرعلا راثآالا راد يف تايزاملا يضعب فسصو -018*
 ( يلع درك دمج ) همجحرت و يرئازجلا رهاظ شيشلا 1
 قشمد يف اهاقلا ينلا نيبدالا تلم : هتربماخم و نويتييسام ويسوملا ةايح 20 **
 عمجملا لاما ىشنع 0 **



22 50 1 

 لل اليل ان
 17 انك 4 0 4114

 5805046ع 6 1 ]نع 1921, قانا 3 2112 ةطآأل٠ءا١٠عومأ 1559 ]

 عاب لا ان علا م1552 2 3 5
 مرزرع 0”هظهممعاللغزوأ : همع از6ع رمل علم ء لعسأ
 ويسجل مدع حس لي سلال سمسم مصساج مصصس سمح يعج م ل مصب 1 مص ا ستساعد حج تال جا هج هج معلا يس يح حل عسل سمس جسح سس

 الا الك ااا
0 

 33 165 5010615265 011713965. -- [] ت60 11 1
 كانعرلا 1ماتأناغ (آ2 ه211ةدئ1مم ) [5210 ةلداكقمتن]

 70171 36 16و لعب ةءماعع : طاقفلنفع, عاصم 01042
 . 12115160 ]ا 10- ا.

 41 165 2عوان15111015 0ع !' 1ع20ةوناع 1:

 42 106107176 لع 12 ]د0 عانع 0111166.

 47  []عو 8ماناتعا1ع5 مانطأ1 ءوأنلوم5 [6011:م165-56101005 02
 25 01011265 ءأ 570 1ا01565].

 4 80من - ع[ 0120010165 -- 66 هلاك





 رابخاو "1 1

 : ( ص) هلوق ضيا ينءملا اذه يف ةدراولا ثيداحالا نمو
 0 قفنيال زاكك هب عش ةتئي ال لع )
 ( ران نم مام هللا همنا 0 ايلع 0

 ' ب ( لهاج وهف :لاعانا لاق نم)
 ناك ول ذا :الهاج ةقيقحلا يف ناك سانلا ىلع هب 00 هلع يهابت نم نأ ينعي

 هل ىلحتي كاذ ذاو قرفلا نم فصودال ام: هلثن ام رثكا هلبجيام نا كردال اقح لع
 56 عضاوتيف هلبح هلع غأبم

 ( كواملا سلام هسا ىتح كولملا عفرتو اقرش في رشلا ديزت ةكحلا )

 ( تجرخ ا

 ها ظملا بابرا ءايعلا نم الا الع باطي الف :ربكتي نا ملعلا بلاط) يغبذيال ينعي
 عوني يا نم ٠ بذعلا هلالز يتئسإو ٠ بطلا و ماو 0 > ا تدانلاو

 عفانلا اعلا ثيداحالا هذه يف ةئكسملاب دارملاو ٠ ناد

 3 رات راكد

 7 ظ
 اك يل نال طسفلا رج نب ظفاحلل ةنماقلا ذا: نايعا يف ةدماكلا رردلا باتح

 ةعب ر عم غمج 4 ىلا هئادهاب م رك دي اف عقي ةي رج 158 ةنس طوطخم سيفأ

 2105 كا ةطو 1 2 آلا ْن رارقلا نم 3 نيثالث نم ةفلؤم ةفيرش

 . سيلوتم يلا يدمح ديسلا  ميدق دلج لمجاب ةدلجت طخ سفنابو قرو نئما ىلع ةيزروث

 ٠ ءانثلا لزجاو ركشلا رفوا ثاذ ىلع قدشساف يومالا عماجلا

2 
 تهذ نم رابخا قف تهذلا تارذِش

 يمل ادبعنبشلا فيل أ وهو يرئازجلا يبسملا ظاكريمالا ةيب رعلا بتتكلاراذيملا هادها
 هيدهمةرمفط رطسنف ةي رشا ١85 ةتسيف فل اوما طخب ةخسن نع لوقنم ىتثمدلا يداعلا

 ٠ ةيبدالا ةيجرالا لها نم هلاثما رثكي نا ينآثو ركشلا لزجا مركلا



 . رايخاو ا

 ( هلاك لضف نع هلأ ف 5 هلع لضف نع سلا لآش نأ نا
 كلذك ةقدسملاو ةاكزاا هيف بم ثيحب ءارقفلل قح ينذلا لام لضف يف نا م يا

 اذ مهيلا يد'وي نا ملاعلا ًّس بش .بنالطلاو ةباعلل اح دف نآذ : ملاعلا ع لف

 ٠ هيلا ةجاع يف مثام مهحاعبو مثدشريف : قه

 : ىلاعت هلوك ين ناد ا
 (5ندلف لئا للا

 يف سدعب نا الو ٠ لئاسلا رهني نا لووسملا ملاعلل زوي الف : لعلاو ةفرعملا لئاس

 يف سنع له ( ص) ينلل يحولا ةيتاعم نم ناك ام كلذ ىلع ادهاش 2 و هبجا

 ::ىلاعت لاقف الع هلأ هءأاج دقو هنع هللا يذكر موتلكم ما نبا وهو ىمحالا ٠ هح

 (؟ىزكذلاهعفحتف ؟ ذيول كذب لعل كي ردي اهو ١ ضال تاس نا ل ا
 اذه نا عم ةكم دي دانط) نع الاذاتخا هيسو هش سرعت نام كا 0
 ٠ :ديداعضلا كئلوا نق رثكا كلاب ريطتياو ىرتي نأ ةنطمف كانا 0

 :( ص ) هلوق علا تلط بادآ ف ةدراولا ثيداحالا كا

 ( علا فصأ لالا ندخل

 نراك ةلوهسب هذاتسا ههبفغي تلاق يف هلاك غارفا ىلع ةردقم قزر نم نا يا

 ٠ نشك نع ]علا لئاسم لوانأو متافتلا ةعربسل ىذا كا

 ( ل !ايف ةنايخنم دمثا ملا يف ةنايخناف: 2 - مكي الو علا يف اوضتصانن )

 ثنا كلذك [ْئش هنم كف هلام ىلع كننمتثا نم نوت نا كا زوخيال < يا
 دك كترزاف نيلئاسلا نعا 205 هم مكت نا زوي الف : لعلا نم كيدلام ىلع نكأو
 ةنايخ نيناكل

 ةربابج اونوكت الو ملعاا هنول# را اوعضاوتو ٠ معلا هنم نولعتت نا اوعضاوت )
 بلاطلا ىلع امئاو ملعلا لعاب قوليال هناف ةربابجلاب تمملاو ربكلا قال اذا_ يآ( ءزع
 مضاوت هللا عضاو#ب نا ناتسالا ىلعو ٠ مارثحاو لالحا عضاو" هذاتسال عضاوتإ ن

 : يلاعت هلرق بدأب لمعي و ٠ سيئأتو ةمحرو قف
 ( ةيسحلا ةظعوملاو ةكحلاب كبر لبيس يلا عدا )
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 امهنا مج نم ليولا قاتحتسا يف ءاوس هءلعب ل ع.ال يذلاو لهاجلا نا يا

 يف نيلماعلا ءالعلا لامعا رام نم ناديف:.ب : ةيعامجالا أولا قئاع ىلع ”بع اهيلك
 : ةباحعلا ضعبل اباطخ ( ص ) لاقو ٠ ءيشب امه هناديفي الو ٠ عمتجملا ةمدخ

 تلق تزاف 7 تلبج ما تلا ةمايقلا موي تال لوق اذا 1 ريوع اي تنا فيك )

 كرذع نا اق : كل لك" كلبج تاق ناو 1 تاك مف تام اذا : كل القرم ا

 (1 لا ؟ تانج

 مرق هلوق نم عنك نلماسلا حل ا(: الع ناشر ام رارلا كورداحالاو
 .كتدابعب منلو ةنلا لخدا دباعلل لبق طارسصلا ىلع دباعلاو ملاعلا عما اذا *:)

 ' ءايبنالا اقم ماقف : تدفع الا دال عفشتال كناف ٠ تدب | نأ عفشأف أنه فق ملاعللليقو

 ( ءاينالا ءافلخو ضرالا حيباصم ءالعلا )

 ( سلجلا فرشن قا علا وذو ناطاسلا وذ )

 ( ص )هلوق هبالط ايا نم نايبو للعلا باط ىلع ضملا يف ءاجو
 ( علا ةنلا قي راطو ىقيرط 'يث لكل )

 ( امثاوس نمي ةريخالو ٠ معتمو ملاع : نالجرسانلا )

 م ع نم لضفا ةقدصب سائلا قدصتيام )

 تي ءاينالا نيبو هنيب ناك سانكاا هب ىي 3 باطي وهو توملا هءاج نم ١

 ( :دحاو ةجرد ةنطلا

 ( دللا ىلإ دبل علا باطا )

 ( السم ىإ ماع ًالالا مناع نودلم ةتوعلم ايندكاب)

 تناكف : هراثآو لهجلا نم تثلم هراثآو للعلا نم تاخاذا ايندلا نا بيرل
 . قار هلاو دعبلا يا ن ايام تسل علا ةفيحلاك

 لاق؟ هلل لوشراي ةنملا ضاير امو اولو ٠ اوءتراف ة:ظا ضايرب ترم ا

 ظ ا كي
 ااا نه اًعيشإا عدن الذ علا 0 ا , ) هلوقب 0

 حار ءاشاف اهنرام نم ء را لوانأب ناو اهيف مذتلا ضايرلا يف عترلاو ٠ . <20 تافب
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 ( معي ملام ء هللا هثروا لعام لمع نم )
 ١ ديدح !ع الكل هن 2 لعلاب لحعلاف ٠ لب نسةاصاح نككمل ةضغ ةفرعمو .

 غتلاو علا عا نم موهلا هيلع م ام ريغ ىلع اوناك حلاصلا مهفلس نمز يف نولبعلا و :

  5امن ود نف اهب ريطاو لال يع نتا تاكل ن7 ىلع صرالاو عالطتسالا

 ةيشخ ٠ دبادملا دك 7 لف + ١ هربدتي و هلقع مل ام الع رخآ نم لبقي نيعباستلا
 اذ ف ا أن رظنا 5 هب وار لوث» و 4ع هيل اعأا 1 ه>وو ٠ ةيقتدلا م

 طاتخادقف ةرخأت ملا روصعلا هذهيفاما ٠ لوقنلا نم يورث ايف هرذ>او هللا فخو ٠ لوقل
 . لئاتملاو تثاحالا لوقملا؟ لع تكارتوا ندا راش رار اارراعاو

 ناو ٠ هاوفالا هلوادتثو ٠ ةاورلا هلقنث ام لكل ملا نعذي نا عرولا ىفتقم نم راصو

 يذوفلا هذهو ٠ ناهرب الو ليلد هلع متي ملو ٠ مالسالا لوصا نم الاصا انايحا مداص

 نع الاذاو ٠ مهنع انطاطخملا بابسا ربك نم يه اصلا انفلس اهيف انفلاخ يتلا ةيلعلا
 مفئاوم لثم

 ٠ هع كل ةي الا نومضم

 ( مهسفنأبام اوريغي ىتح موقبام ريغبال هللا نا )

 لخدم ىلع مكي ناك هنا : مالسالا خيرات هباتك يف يددملا يلع ريما ديلا ركذ
 ٠ لضافالا ع : ناكرا:ةقيررا لع دقت اي دللل ةرايتلا نه را

 « ناعجتلا لالجنو ٠ نيطاصلا ةاعد و ٠ رباكأالا لدعو

 هيلو ٠ هتلمحو هتاعد* ترم رذخ مفنيال يذلا يمهولا معلا نم عراشلا رذح ايو
 : (ص) لاقف مهب عادخبالا ةبغمو ٠ مهلئاوغ ىلا سانلا

 ( ءوسلا ءال“ نم يئمال ليو )
 لعلا نوذذتي وا ١ لالملا نودرخيو ٠ مارملا نولهتسي نيذلا : عاونا ءوسلا ءالعو

 0 نوملعتي واأ٠ سانلاب رارخلل ديو ةسيسالا موعفانمو مهظوطظحل ةلايح

 الع قدص ىتَد . ةلودو كالمو ٠ ةلودو نع نم مه 117 3

 لِما نم ءال*وهريغو ٠ اماطحو اهل | ءارو ناو د ف لا بنود نوشلل ماهو ءواعلا

 ( ص )لاقو ٠ رضو داسفإو ٠ رش ةل العلا

 ( لمعي ال مث لع نأ لبوو ٠ ملعبال نأ ليو )



 ظ ا او 4

 موف نآرقلا باعو ٠ هنم نيقي ىلع تنك ام الا كترخآو كايثد سما نم عبتل ال يأ

 :'لاقف ماهوالاو نونظلاب قئاقملا ىلع لالدتسالا يف اوفتكأ
 ( اًيااغ أ ىا|نم ديال ناتلا ناو ناظلا- الا: نوعبخي نا لع نم هب ملامو)

 : لاقن توقملا إعلا كالذ نم ( ص ) يبلا ذوعت دقو

 ( عفري ال لمكو ٠ عفني ال لع نم كب نوعا نا ملا (
 ا ساو 0 الو. ةاعو عال اونوك 7
 هوظفتو هو كسا نود نم لقنلاو ةياورلا درحم ىلع لعلا يف اود_ة*أ ال يا

 ارا ةعفنلاو ةحاصملا هوجو اوفرعتل هوربدللو

 مناف اتركوا لقفل الدبس ارسال ةباادقلا ةازاطا)
 بعشات يذلا يرظنلا ينظلا م هلا ىلا عفانلا يلدعلا علا نع نوفرضني مهنا ىا

 ا يل اتالم تكتب ١ ءارآلا هيف
 جي ؟قعلااو دكلابالا هند ه١ نم جرت مال يذلا اغلا ءاكملا ضعب لاقو

 ٠ هيلع رانلا داقياب بهذلا صحو اكركفلاب هصيحمت و هصيلخت
 ام هعافتنا َدإَق 5 ملام ءاختبا كرثىلع ءرما لمحيام نا ) : رخآ مي كا

 ل || نم ع 2 0 دجو اه ( ةئم ةدازتسالا يف دهتجا |ء نم ة_هفنم دجو نمو

 ادب رز افا 5 هنعاوضىعاو هوامثاالاو ٠ هزم اودازتسا رثالا ةرهاظ ةعفنمو ةدئاف

 نآرقلا هررق لا اذهو ٠ ممالطااو رحسلاو خت لا كداد كك

 قادت لاو كيم نازمظلاو عاّمجالا لوصا نم ررق اه ةلمح يف

 سانلا عفثي اماو ٠ ءافج بهذيف دبرلا امأف ٠ لطابلاو قحلا هللا برعضي كلذك)

 (/ضاراللا قيادكبل
 ا يراطل كاما ة> و راقت ىلا ةوغرلا لدا مضتوا نه لت ميا ( هاف يدنا هلوق

 1 كب لكلا لاف داو لحلو .ةسرانماو لمعتلاب الا ةاعاص لفت يف رغب ال للا نا م
 0 1 اذار ةماروما كاكا ىلا ف واوي واكو سر و ًانانتا نونا ةزوضأ [ اذ كه
 معلا يف لصالا اذهو ٠ ةدودسم تناكهرار.ءاو ةضماوغ يلا باوبا حاتفناو ٠ ةلورحم

 :( ص ) لاقف ماكح الا نم ررق أ. ةلمح يف اضيا مالسالا ةررق ام



 5 اقل ا

 نم عفرتو ٠ رحلا ّلَع ضمت اهاندجو الوزن نآرتلا ثايآ لوا انربدت اذا انلا لب
 :::كامت هلق عر - مانا

 , مركألا كبرو أرقا ٠ قلع نم ناسنالا ناخ ٠ قاخ يذلا د أرقا )
 ٠( لي ملام ناسنالا ماع ٠ قلاب مأع يذلا

 ) نور طشإ امو مقلاو نأ
 هتلاو لعلاو ةاقكلاو اقلا نأشي نيحاألا نيتاهىف رون د
 هبأجاف ام لوا ( للعلا ليصحت ينعا ) ايندلا حلاصمو ةايجلا نوثوش نم نأشلا اذه

 ني دمالسالا نا كاد نكي دنا مهناهذا يف هعقوأو ٠ نيبطاخلا رشيلا نآرقلا

 تركك نا ) ةلالجلا ةظفل نا نظن الو ٠ معلا الا كلوا نمر
 ٠ (ملءلا) و( هللا )وه نذإ مالسالاف :( علا ) ةظفل هيف ترركت ام ردقب تآرقلا يف

 رثوما نم اما بلطي نا هنقلإ هب وعدي 15 نم: ) هنن نتلي نانا ةاراانو
 : فل لاقيت علا قزم هئاعد يف نذل

 ( الع يلدز يبر لئو )
 : ففي ارشلا (تيذككا قروب

 (نيالااعر نافل ع ركل
 رشبلا اصم قاهتي يذلا مفانلا علا هب دارملا فراك ع رشلا يف قلطأ اذا ملعلاو

 ىلع ينبما علا اما ١ اهرما ماكحاو ملاصملا هذه ناقثا يف نيبلارثالا هل ن كيو رت
 لعلا وف ٠ هدي وب حج رسم صن الو ٠ همعدب حيض لقع ال يذلا ضحلا مولا وا نالا

 لهاجلا ثرال ٠ .هبم ًاريخ لولا :نوكب يذلا لغلا وه ٠ مالسالا يف هنغ تملا راغلا
 ا ملاعلا اما ا قراطلا سن أنار تو رك ىف ىلا ىلا هدخرت نإ كل ١
 ٠ لهاذوهو حاص ٠ لهاج ةةيقالا يف وهو ملع هنا هسفن دقثعي يذلا بكرملا لوجاوذووف

 ٠ لواح و .قحلا نع داحو ٠ لداجو زباك هظاقياو ةعانقا 5

 هتلابح يف عوفولا نم اردو نارقلاِّي رص هنع صن يذلا وه علا نم عون هاذه

 : ىلاعت ل اقم

 ( لع هب كل سيل ام 'فقن الو )
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 همامتلال(تابجاولاو قالخالا)باتك نم د اولا راو فازات انرخاذلاو

 : فل ملا لاق ةلخلا هذه عوضو# غم

 لقنلاو ملا

 تح ليصجت هعايتا 6 نآ لق وبقا: يش لك لبق لقعو ع 5 مالسالا

 لل ركانلا ىالرقلا اهو امو 3 الغ ةكاقعلا تارك ناب موفاكي ايندلا ضارغا نم ضىغ

 نف بج و ٠ مهنيبو هنيب اكح لتعلا يقي ناك هتبادهو ههلعت لوبق مهفلك و ٠ مالسالا
 1 موجاحي وهو لوقب ناكف : يرو تأ -هالا كرا هل شامثإو 5 هع مهفارصنا

 0 نولقءي موق ١ تأ 3 لقت كاذكو 2,

 0 راصنالا للا 5 اورندعاف 2,

 « بايلالا اراوأ كذب امنا »

 نارا ف( نراشتا الفأ") نا ترك نقاو# 5-3 ( لانكا )1 ةراطخلا/
 له ٠ لقعأل ةبقثهو 4 لع كك 0 0 قيوعتلا 0 معاوتلا ددص ف 5 ةرشع غضب

 كا را ترد 2 دروو ٠ 0 1 انالا ماصحأاو ٠ الصا نيدلل لعجأ

 / « هلقع مثيب ىتح طق نانا نيد عام »

 « ىدر نع هدرن و١٠ يده يلا هبحاض يده لقع لثع ءرملا 7

 ميبأ وابل ) 00 وق غاب اف ( كلملا كرات )مل ا

 (هللا ةءاظ يف 0 هلا 37 نع عرواو : القع ناوي 11 فرق( دام نحلا

 اعفتو القعت أ نم'وملا تروكي نا يف يف امنا نينهاوملا لامعا نسح يف ةلضافملاف
 هنع ىهنت 5 ا[ تل ثابحاولاو تاعاطلا نم 4 9 امو . انلذلو ةعيرشلا رارعال

 لقملا ىلع وطسب نا ةيشخ مال.سالا يف رمثتا مرح امئاو ٠ اهبنتجت تائيسلاو 3 راما نم

 هنايح ماوقو ٠ ناتألا اس كالم لقملاو ٠ ةقمضا 3 هدسؤيف

 تكلا نم قباس ةيلا همسي ملا هتلزذنو هوئو ٠ هنأش نم عفر نآرقلاف هلا اما

 (1! نواب ال نيذلاو نواإ نيذلا يوئسب لد )



 6. / 0 ا

 مي سا م 5 ةملا هذ مايقلا يلا ةمطلا هب تضف يل رعلا ىملعلا انعمت ءاضعا

 هيف عج ميسقتلاو تي وبتلا ماكحاو غسوقلاو ةطاحالا نم هيلا قيس مل ر لاونم لع

 باعكلا دصاقم ةقادتملا ةفي رشلا ثدداحالاو ةيركلا ةينآرقلا تايالانم : ةريبك ةفئاط
 (يفاو احرش اهنم الك احراش  تابجاولاو قالخالا ءيدايم ما-ةا نم يلب ابا لل

 نم دئاوفلا دئارفب هطوعم امص رم « ماقملا هامعجيو ناكلاونامزلا لاوحا هيضتقت ام

 نع عرفتي اه يف طسبتلا لفغم ريغ فلسلا هم رابخاو ةعئارلا ةيوبنلا ةريسلا دهاوش

 نم اهيع يوطني امو ةيندملاو ةلئاعلاو ةيعاوجالاو ةيصخشلا تاجاولاو قوقملا كالت

 نشب ام ةسس رعلا ةمالا ناض ةيقرتو“هالؤالا بن مذ هيدا ىتتللا
 + ةيصمو لبق لك نهورمملا باعك مالقا ءريلا

 خبلب يرصع بولس ا لَ ! ماوسلالا هدرا هدوّشعم ظن يف كلس دقو

 ًاباتك علاطي ثا اوتو ل هانم راك ار هنا اعرالا -_ :- ماظنلا عيدب
 سادجالاو رامعالاو لتلاو لاملا فالتخا لع ناسنا لكل اقلوم اتي ايرصع اًيعاتجا

 قوف ملا ريغ فصنخملا سفن نم عقب دق هنا اناق اذا فزات ال لب سائلا تاقيط ةفاكو

 تارهابلا ةيعاتجالا تاي الا كيتاه ةرفو نم لوالا شهدد ا[ للا نم هعتوم

 داع فس رود ا ا ىلا كلا عأ اورو لكلا عم ا يداك

 0 اجت ناو نورغلا تاكا ع ام نابسح يف عقا وا

 لضفلا ل ها نمةئِل ىلا هيف قيقدتلاو رظنلا فراعملا ةرادا تاكو هفيلأت مامت دنعو

 ا كك نسحا تك لو هب ؛ورأأ لب رام دعب ايد عقو ّف قيقا 2 ءاصخالاو

 ىلا ةثعرت هك يعس )'ةللع» ةزاوالا كالت ماقم كا رب رن هن هناا قف تعفرو 5

 لع يظل فراعملا سا# زرق 0 ٠ هعفانمل اجد عت برغلا تاغل ربشا ةيسارفالا

 نوبفارلا حسب .صاف ٠ هينحةمع ا اتفو 4 3 تيكا َّط امقفن

 نم كتالذ دعيف نييغارلا نم هتايرطب عتملا نمهز نب رقثو هعبط ليت ا نوأم 1 ؛ هرودصل

 ناهذالا ريب و قالخالا م"وقب ام لك يف زي زدلا نطولا اذهل اهمدخ لجاو اهراث 1 نسحا

 تنل دق يركم
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 رابخاو راثآ 21

 بتكو مجاعملا تابءا يف ةررقملا اهوداو اهدعاوقب ظافتحالا نم يوقلا جهلا ىلا
 الا ليخدلاو داوملاىلا لديال ناو ٠ ظافلالا ةحاصفو ريبعتلا ةحصب ةفورعملا ةغالبلا

 - عوقولا نم سأيلا دعب و نيققحلا نم عساولا للا لها عامحاو ترقنتلاو ثحبلا لوط دب

 لالا حييصفلا ىلع

 ةيفوث نع ريدقلاب لب زاربلا ةيلاجيف نيب روسلاة ب رعلا ءانبا نم قي رف رعش 3
 نم لذب امج هتافاكمو داعسالاو داحنالا نم هتايح يف مي ركلا يبرعلا ةغبانلا اذه قح
 هيب رعلا ءاو ىلءال لاثم ةماقا ىلع اورفاضتو مويا اوماقف هتغل ليهس يف بلقلا مد

 يلم و همجن مط. - نانبل يناوشرفك هني رقيفوا -توريب ةئيذم يفي صنيلاهامح ياحو

 مهتيحمر < راب 1 اذه زاحنال ة هيرو هس يف مهناوخا م مه | وضذهّتساو هلعو يم

 يبرعلا انعمجل ق. ٠ ةيبرعلا ةوِخْلاو ةينطولا ةي+لا راثأآ نم عسوفن ينام ىلع دهاشلاو

 ِق ٠ م ل زا ءانثلاب ة ةقي رسم لا فطاوعلا 50 هل ام عيذي نأ

 كئاكك

 تاجر از ىذلخأالا
 نو ل1 الا ناك نييزسلا ةلك دلال ةععايجالا ار زمالاب ا ربحلا' نان انكر

 ىلع يوقلا ينطولا قاقشااو ةيرهذملا قرشلا قرف نيب يبمفنلا رفانتلا يعاود ىوقا
 10 عالط اءالا عساوب ناهزلا مثدع ل نم ىلع لهجلا اذ_هرصقي و .٠ قالطالا

 ىرمهعلازعلا ءايعدا نم ريسي ريغ قي رفو ةماعاا داوس نم ريفغلالا ل وانل لب « نب لا

 ٠ ماهفالا متسو مادوالا نم رطاولاب قاع اه مهسفنا مال.سالا لها نم ي 4 لاو
 ةعماطا ةعتبلا | بتكلا نم اعلا ل 2 هلك كاذا بابسالا لظعا لعلو
 نامؤالا نم اهي مم :دا 5 ءلاسا ىلع ةعوضوماةمالسالا ةيعاتجالا دعاونلاو لوصالا كلتا

 ٠ ناببلاو حاضيالا نم ينكي اه اهطسبتو
 ' 7 اذان اذنك يف تانك ىلإ ةحالعا نقسم ةيقشمدلا ف 0

 تدهع ةمالا دارفا نم نيبدأتملا زئاسو سرادملا يف نيبد'را ةجاحي ايفا و يداه اليلد

 دا «يبرثملا هرداقلا دبع خيشلا يلا ركذلا فنآلا طما ىلع هعضوو هفيلأت
9 



 هه رايخاو نارا

 هن» ىهتناو ديدج طمن ىلع هفيلأت يف عرش يذلا حملا هفيلات نمو برعلا ةنا ةمدخل
 دجال ةي وغلا هتاجاسم هفلخ امو مويلا ىلا هيما نم ناك ام جن ا مث فردا ةعضإ

 باثكو ٠ فرصلا ف « درفلا رهوجلاو » ٠ ىلوالا نادجلا تادلحم دحا يف ةغللا خايشا

 « ةي وغل يلاما 2 هنالاقم نم رخازنا هلث رب هيف ضاف امو « مخادلاو رئانال ماشا ل ايلد »

 لزلر ةراثإ وعم لإ ل اي 6-0 طااةلج ف هنو
 ةغللا تالاقم م « برايبلا » ةلجم يف اهيكاخت تالاقمو ٠ ةداعس ليلخ روتيكدلاو
 ماكاو ءايضلا ةل< يف ةروشمملا « دئارحلا ةغل م وو« نيدلو ١/ طالغا »و «رصعلاو

 2 نكي ا يذلا « ٍتيطلا فرعلاب » فورعملا يب ثلا ناويد جيف ن هدلاو هب ادي

 هيسفن باكا يف هنع هاورام ّط ناوبدلا نم ةخن شماه ىلع تاقياعت يوس هلصا

 يأ رخذ ءاجو ميمصلا يبرعلا ءاذنالاو ةباتكلا لها هب مدخام رخآ كراكو
 يف عباس « دراولا ةعرشو دئارلا ةعجن » باتك اهفوفص ىلعا يف ةدرعلا بالط ينم

 يومي باوبالا عستم لويذلا يفاض عومج وهو ةريبك ةعشض ةئاء نمت يف نآعثب نيئزخ

 تتاكلال ضرعت يتلا يناعملا ىلع ابوب» ءاغلبال .تادرفملاو تارابعلا نم دروام غلبا

 ن.ظحاو الإ
 يقاا نييعوسلا هابآلا دي ىلع سدقملا باتكلا راغ-ا ةجرتل هحرحم: ادعاذه
 8 اهروغو مي ىخألايتافلاولا نم ناتيكل ف ةلوتيل لا ينس لا
 0 ضيا ءابآلا كئاوا عبط « ةيسرفالاو ةيبرعلا يف ةيردلا دئارفلا»
 ىرقلا ران » ةنونءملا وحن لا يف ةاوطملا.هدلاو ةزوجر' هرادتخاو « روغاو لباب خي راند

 موجرملا ذاتسالا ديب هذخا تاذكو ٠ اهتايبا ضعب حييحصت مم «ارفا فوج حرش يف
 نمك السلا اذه يف ظني« لايديلا راخلا ؟ريعبخلا دهاوش حرش » يف ةيطعنيهاش

 يواطم يف ةفرفتملا مظنلاو رغنلا ل اضر نم ةليلم فلاط عد تاحيقتتلاو تاديحصتلا

 هلشب ةحبدملا ةيصخشلا ثآلسارملاو ةيسردملا تكلا
 ثاقيقحللا دئارفو ةيبدالاو ةيلعا تالاقملا دئالق نم اهيفف اضيا هتل## تادلجم اماو

 نانجلا دوقعب يرزيا٠ ةيوغللا
 رضملا بايك نم ةئشانلا دري يلوالا اهتيفنب ةخالا: يلا ديعب نا هيئاما يصقابنأكو



 نايخاو ناثا

 سراذللا نسم

 ىلع لءاكل و> رورا قفاوملا يغاملا لوالا نوناك رهش نم سماحلا مويلا رهظ دعب

 دسحا يرئاز+ا ىهاط مخيشلا ةب روس ثيم سرادملا , نص وه و قارغلا 0 ديقف ٌهاذو

 ىلع سراذملا بالطو بدالا و فراعملاو للعلا لاجر ىشمَد يف ماقا يحن اهلا انمي ءاضعا

 غمجلانمسكوملا راف هيلا راشملا ذاتسالل ع ركت ةظئان ةلنحاا ماي داو ماطر. تامجأ
 ةيلاعلا سرادملا ةذمالت م ىثمد ءالع همدقتب ىربكلا ةيلدا:لا ةسردملا ُكَيَح يملعلا
 ملابة نسال فت ةموك+لا راد غاب ىت> ةيلهالاف ةيفئاطلاف ةيئادةبالاف ةيلاتلا سرادملاف
 نيدصاف اوفرصنا مم ةسردم ةسردم مثايحو ملف اذءلا كب يتح قشمو ماح ةلودلا تحاص
 3 1 كل خا ا ةرولع ةيدللا تاي ار كانهو نويساق حفس يف كيقفلا ربق

 2 2 5 ك5 ءارتلا نع نار د مميشلاو دهنلا هللا ا امال

 دلو نباح مخر توصب مالس نم حرا دبع ةبشلا ملأ نم ٌةديرف ةديدق ةدمالعلا

 يملعلا عمجلا ءاضعا نم مولس سينا ديسلاو ير لا ديعس خيشلا نم لكى ربنا الذ
 بادآلاو ملا ةمدخ يف ذأ راا ىلع هيدايا اركذو عومدلا ر [ةثسا انيأت اقف كر اذناو
 ةحاس ىلا لوجلا روهيت نم سانلاب جرخم يتلا ةرهاطلا ةحريلا ؛ىدابملا ثنو لئاضفلاو

 كلاط الا ةفق ءا هز مدذع ردق دقو نولؤتملا حر كلذ دعبو ٠ لقفلاو معلا

 ٠ ببداو ملاعو

 قولا مه ا خرشلا لاغ#

 00 اع ذ ةيب رعلا ديقف يجزايلا ميهارب | زيشلل لاف ةماقا اي كحشلا كدر

 متي مل هناف ٠ يوخالا يملللا هلضفب 3 ريع 2 ردع ناد اءاوادف د52 حارا
 0 رماقلا ىلع وساع » تفل * رهو تئاوذلا بحاص سراف درا: موعرملأ دهب
 | اوضحمت نيب روسلا انئالت نم هل. نولياقالا - «قايرافلا »و «لادبالاو باقلا يف لاما'|



 مق ابن ةديدحلا ثاعويطم ا

 مز1 52 لععأاأ 5أنلأ 011ءماولا. كعوطو 1111010 9]لع, (-

7 ,10113 .(5]:2]]0 

 ةعنم :تردص ىلا ةيلخلا كالا او” فيلاتلا ثري « ةيقرألا ثاحالا ةل »

 بتلاود>او ةحالإ رايخاو هب ريما تايانكالا 2 قارب 7 ل1

 ةيلهاجلا يف نولا

 آه 15012100 ع 56م1216«01 0عأ 201 5ان1أ 111311 1511 11٠

.0 ,122161110 

 غي ىكأملا نارمع نب ناهمل- يضاقلاربق ىلع أرقث يثلا ةيفوكلا ةباتكلا ةرود

 ةلحر ىركذ هذ_هو ( سنوت ةكلمت ) ناوريقلاب رسضخالا حابجلاب ةفورعملا ةثابجلا
 ١304 ةعش ريف نا ريتلا ىلا رتب رعاذاكلالا

 آ1 113051 50012 :عأ لأ 1111200. (210[2ع0 0عا13 مزأ-

 1113 ه011ع2ج1506. طوعغع, ]1[. [[!. 10113, 1908, 0

 ةيبرءاأ تاطوطخملا تسربف حرم « ذقف يناثلا » ثااثلا ءزجلاو لوالا ؛زجلا

 وناليم يف ةلايسوربمالا ىدكلا راد فة

 [نأمئ00 ج116 51251001 !ا1311 2عا25'1[غ0001112 0ععاأ ذعوطأ

 آ[90113, 10

 يملا ميحنتلا نيب يتلا ةيملعلا طباورلا يف ثىب وهو « برعلا دنغ ريميل زاعد

 برعلا دنع كلفلا ٍلعو

 آنأع زن1ع5أ6 211210513031015 ع 521111111118 51

 آ1305ءطرأ ]ا عات. انعام أع, 5

 طوطخلا ريوصت عم" نمافلا ءدجلا « وناليم ةيح ةييردلا تاظوطخلا تسرق

 كم عا ثا « ينطابلا » طخخلاو ةيفوكلا



 ٌةديدلا ثاعووطملا مو
 حس يا

 ةعونم لئاسز

 ةيبرعاباد الا ذاتساو يل رعلا يملعلا انت ءاضعا دحا يثيفي رغ ذاتسالا رهتشا
 000 20207 لراس :دع اجا دقو ةقيكرلا هئاحباب ايلا 1 را يف وزذليم ةعماج كيس
 : ىلإ يف اهؤ سا راق عسنلا لئاعرلا هلئاسر نم انيلا ىدها ام رخاو برملا

 آ[[ 20 عمن عنم 01 01002107. 101123, 6

 نم عبنو نكلا ءايلوا نم يلو وهو نين> « لب> باص مداق نب مدق ةديصق »

 حرش اهيلع قاعر راصتخالاب انه تمجرث ينلا ةروهشملا ةديصقلا هذه هيلا بسذت ةعبابتلا

 3 011 لارلاربت ا ىلع ناتغال (يلببو ةيالاعلا لل ولقما يزتار اعوذ

 الاب0ا71 1ه5أ] 31350-ةأعانأ]1, 22162110, 0

 سنو: بتاكم يف ةظوفحم تاطوطخم نم ةلوقنم ةيلتص يف برعلا خيرات يف ذبن

 ىلعو يرزاملا مامالا لاوفاىلعو نيراقصلا نييكلاملا ءاهقفلا مارت ىلع هلم يشو وناليمو
 مهريغو ل ءفالا باك باص عاطقلا نبال ىتش تابختنم

 آ2 ماا 221122 000111622106 0عأ13 عاات11 5م110065232 1512 -

2 ,81130 .111123 

 هقفلا نيودت لوا ناشتكا هي وناليم يف يملعلا عمجملا نم يسر غالب

 نب ىلع نيسطلا نب يلع نب دي ز نع هقفلا عو# بات. وهو نآلا يلا دجو يالسالا

 مف عومجملا اما وناليم يف ةخسن هنم دجو يطساولا دلاخ يبا ةياور بلاط يبا

 « نالا يلا ردصت

 آياوأو 0عأ1 2120051[ ةققطأر, «عع. 8!' 338 (طوأانهأأم).

,001113] 

 ددقلا ةززايسورنمالا بتكلا راد يف وناليم يف ةظوفحلا ةينرعلا تاطوطخملا كاف
 د.:ةءملا يلوئارسا ءادملا يسنوت لصالا يسلدنا روهشم يلف وهو موطوكز عز : "+

 كريما نا كارول 1007 وهو



 5١ ةديدحلا تاعومطملا

 دأ يلا ةثاب

 نصمم فطققأا ةعيطم يف عبط يق ةلئاإلا لك يداقتلا ثحب

 ا

 خيش ةنباو رمصم ةببدا فصان ينفح ثالد ةدويسلا ةهو>رأا يش ةردابلا ةثحاب

 نيب روسلا ءابدا نم ةداي ز كبضايلا.ةك5ار و يراطاةد لاا يكل لكلا و ا

 نفق يناللا ريضم تاغبان قم :كفضان كللم ةديسلا رات ؟يفلط ويف 0 يف
 روةكدلا انتي دف, بادكتلل مدق ذقاو , لهافا و:لوقلاب ةي نقلا :ةأرلا تير أتت نتا
 لد ةسيفن ةهدقم يب رعلا يملعلا ان ؛اضءا دحاو فطنققأا ينم فورمد بوعي

 .٠ نيويكلإ نيتيتاكلاب هبادعا ىلع اه

 نك وكمل
 هب روس ردص فسوبلا اشار ندعوا دبع حيدان 2

 م 5 0
 1 ص ار قسمدب اعلا ةعمطم ف عيط ظ ناوي رداقلا كدع خيمشلا اب 56

 نايا ويك قف ١ تفشؤليلا انشا نيغتإلا درع مرارا عادم يف 'ليقاإن عروب

 ءارعشلا داع | نارر> ضرا 0 ةلازغلا هب رد 2 ةعا ل هيلع تدخعا| يذلا 4 رودس

 ا
 رارشتالاو ا اع

 | ١* ص | 1١-581 سس ماع قشمدب يقرتلا ةعبطم يف عبط يوازملا يمظن ديسلا فيلأت
 ٠ هبحاص هنع لاق اك عاتجالاو ةفسافلاو قالخالاو | هلأ تع اس تاك

 ةعشإ : هلوق هاوحن يدب نس! بيب مدقو هم انكر نردكم قاب ' ةةو م 5

 فرغ نم عطست يبرْلا حالصاللا قراوب ٠ ةأرملا ةيقوتةيئاب ربك نم ةدقس» ةراضحلا

 أوبذه ٠ « طولا حاجي تفقو#ت نويلعو ليقتسملا تابعا مويأا ءاسن ٠ ثانالا سرادم

 3 ةحودزألا ةداعسلا 2 اقوةح اهرماو ةارللا روعش



 هديب ا« تاعويطملا 6

 تدفاشتكالاب :نراولانارقلا يأ هيف ركذو فالخالاو نهاذلاو خي زاتلاو ةفسافلاو طلاو
 هيلا :. لافي ةيقيقاحلاللاو ةييكتتللل ططيعاؤملا لجأ 2[ دلل ةر ىلادلا ثيداحالاو ةديدجلا

 ةعرارتسلا صوضن ىلإ عودرلا مه عورفلا هذه ىلع هعالطا ىلع

 فيرشلا يوبنلا دلوملا

 . 7. تك ه0 نإ ىشمو: فاديا ةعمطم عبط يالااديط دف خيشلل

 ع ارقثل مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرا ةريس صخلم ىلع رصتخلا اذه لقا
 كجاسأ يربك كا زفطملا كلل تقيزربخلا يو تلا ددازلاب] لددصاة خم لزواتناك) قالغملا
 ةلقئسم ةصق مالسلا هياع هدلوم يف لوقام عج نم لواويرحملا عباسلا نرقلا يف لورا

 راثيد فلاب اهياع كلملا اذه هزاجاف ثاملا اذه ةراشاب يمملدنالا ةيحد نب باطحلا وبا

 ب# ةهدعو

 رئاصبلاريونت
 صهاط خيشلا ةريسب

 - 54+1١ ةنس ةيروسلا ةيبرعلا ةموكملا ةهبطمب عبط ينابلا ليعس دهم خيشال
 ١ ه1, لما 2

 يرئازبلا هاط يرشلا انذهتشو هذهش ةروضب مث ةيسعّشلا هتروصب هباتك فلاوملا ردص
 هبعض دقو. ه 558 ةنش يفوتملا يناديملا يميتخلا ينغلا دبع خيشلا هزيش يش ةروصب مث

 هللا تلدخ قناتي ةعوإنو ةقيشع اشار ةتافوتىلا ا تلقي نعم ةفالا» بية شريم

 ةريثك ةيحاللءاو ةيعاتجا بلاطموب اهيف داجا لوصف يف.ةيز.رعلا ةءماجلاو

 ةي رغلا ةيلعلا رداصملا ةدبز

 ةيروسلا كلاملا نايك يف

 ا 6 صا 45١ ةئغ قشمدب ةيب رحلا ةعبطملا يف عبط نيدملا اضر ىلع ديسلا فيل

 ضعبب ةفلوم هني ز اهتايداصتقاو اهخيران نم 'يثو ةيروس ةيفارغج يف رصتخم وه
 ةيكرتلاو ةيزيلكنالا وةيناملالاو ةيسارفالا رداصملا ضعب ىلع هيف دنتساو طئارخلا



 نوحلا لالذنالا لها نم اهيلا الح عة ددع ردقو خجيراتلا راوعا عيمج ٍق و

 ساوتو سادنالاو قرشلاب ةيب رعلا ىت.سوملا مدقل

 ا + ص 1518 ةنس سنوت يف عبط باهولا دبع ينسح نّدح ديسلا 5

 [1, 1. قط 1-ا1/ه026: ]ع 067610مم6121ع11 06 12 11111-

 دألانع 31266 هز 011221, 8503806 ءأ 1 1151©

 (. عايدلا 0ع 12: 1 ذننع 1 نقع عممع

 لورا هي أر نمو هردقب هولا اةظفل ملا ”ةينقؤنالاب اييتك اقرا ةكع زاك

 قرشلا نم يئالسالا يملا دم اهيلا |[

 الو ةصاخ قيسو٠ م نكي مل دالبلا ناكس ربربلا ناو يناثلا زودلا يف برغلا نم وا
 1 ةصاخ ةسدنه الو صاخ ابدا

 تال طلا ةهزأ

 ةعبط» يف عبط يئاءاسلا يزوف دمحا ديسلا هفلئوب باجحلا عفرو ةأرملا عت يف
 */ نهض 1551 ةئس قىشمد يف قولا

 دقو ابتع ليا ةراخغ عفرو اههلعت ليسلا هارب هيقرتل لوا بحاولا نا يف ةلاسر

 عال هب لغ )م ةيب رغلا مالا ك2 باحطا عفر نا ىلع نيهاربلا ضعءب اهفل وم دروأ

 جاوزال رخثولا ىرم ىكملا ّلَع ناك لب قالطلاو جاوزلا يف ةريثكلا ةيءاتجالا
 ثيناداجاو بتايا لوتاو يح ةلاسرلا فو« قالاطلا ٌةزثك لع لماحلاو

 نيهاربلاو مولا ةأك تعد

 نيبد'لا ةلدا لاطبا يف

 ه 18/8 ماع ىشمدب ةيرطا ةيطملاب عبط ياعابفلا يئذؤذ ديلا كلل

 "/. ص ما1156و

 ثاَنايَنلاو لييطتسملاو ةضاير لا ك0 لع يف ثعبب باتك وهو

 .( ىلا



 0 ل 4

 ةيسل ولا تاضتناا

 ةيسنوتلا ةعبطملاب عبط باهولا لبغ يئدح نّدح ديسلا هات ةيضردملا ةعفانال

 اما ص اها "ال ار

 اهبترو مرالو نييسوتلا ءاغليلا من نم اهب ع هيلا راشملا 7 ةعوم 0 مه

 دل كنضوب نس راؤدا يلا 1 3 ةرتصغ 1 تازيم غم تدالا | رداد

 ستقي وةرضت# ةهجر هيف ريه اذا مجرما 3 هيف باد هلا ت ت+ 1 8-5 6 باغامو

 رطق لكل اتي وا اذبحو ٠ ددجت حور بائكلا اذهيفو هصي وع حرشي مهبدا نم ايش
 ثوطب يف ًارخدبم لازام اهئانبا ناهذا نف برقيو اهباذأ نودي لجر ترعلاأراطقا نم

 داصتقالا ع دعأ وف

 سوتب ةيلودلا ةيعترلا ةعبطلاب عبط ٠ باهولا دبع ين-> ند

 ا سيئر 0 : 0 تب 0 د ا 0 لج

 00 هز> وم 0 1 دل 1 مع

 رصانملا جازت.

 ىشاوعلا تعشلا اهتم فلأتي ىتلا
 72 نع ١ هاا دفما رانا ىفاعنإط تاعرلا درع نش قا ها ذيسلا

 [1. 81. ةططلنا-ال/ةطقأط : هانم 0'0عز] عم1]626618 5الك 6

 2200115 أ11110165 65208615 11 1 1151© 7

 ( طائاردتا لع 13 8 ءالاتع ”['نأ1 516غ, 018316 0ع 15'1-

 ًاناانأ لع 0ةقاطقعع )
 ةلقةسمةلاسراهجرخا ع ةيساوتلا ةلحتايف ةيسارفالاة خالابهله هتلاسر فل وما رشثن

 هنطو يلا هيلدا رمضا.علا لوخ>د روض ةعودلا ةيخي راثلا تاددتسلاب اهيف نابا دف و



 ”نيدح تعول

 يل رهتلا لوصال بل رفنلا

 رصمي ةيفلسلا ةءيطملاب عبط يا زها ىهاط زيسلل

 ١835| ص ا1511-- 1مل داع

 كالسأ و تاب ردملا ضعب نايب هيف دصق يح اءلا ان ديقف 0 | م لات رخ اوه

 هيف ذك دقو مالا 2 ةريصب ىلع هيف رظانلا نوكلل اهب رع ف كوبر لأ 0 يذلا

 0 امنع انوخ ٍثاب رءملا لج نوال ةيسرافلاب ةقامت'ا تح ايما 0 اريدك

 5 ميلعتلاو 5 رمل متانم

 ”١5 ص ا*+#ال ةنش قشمدب ديفملا ةعيطمب عبط ىقلا بيدا ذيل ترف

 ىرتلا ىناكلاإ 4. ىلق يذلا لحالا نع لق وأ اذيححو ةيبرثلا ل 2 رجوع اذه

 ةيكرتلا اما «ةينامالاو ةي زيلكتالاو ةيسنرفالا يف اهنع ذخر يتلا ثالفلا علا تاغلو
 ٠ ممريغو شيسنرفلا نع هنولقني اهلها ثيدح لع اهنع خوي ةغا تسيلف

 ا خي رات ةدالخ

 سوت ةيسوتلا ةعبطملا يف عبط باهولا دبع يئسح نسخ ديسلل
 ٠٠٠١ صه | *+1 ةئس

 ايلعلا ةمردملابو ةينودللا ةسردملا يف خيراتلا سردم وه باتكلا اذه فلثوم
 وهو ءاضأاو "لطلاب فرع ١ ىمليلا انعم ءاضعانييرعو نوتة لا 1
 ةيسنرفالاو ةنيدرعلا نيتما اك مهلا ل تلت ا ا
 سنوتوا برعلا امفرعب ناك 5 ةيقي رفا خي راتيف يمرداارصنخلا اذه انيلاىدعاام رخو

 فتامزلا يلا روصعلا مدقا نم يسنوتلا رطقلا ثداوح لمشب وهو موهلا اهل لاق اك
 ٠ اهانبمو اهانعم لع قيقا بلغي ةقيشر ةرابعب هلاجر نم نيغبانلا جارت عم رضاحلا
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 0 عدق مق دس مل مدق عضو
 موقت همانزور(5/) 7 قو

 ماما ةربحم  هيءاتسا (58) ةحسمم .ساب سان(654)

 0-0 ةميقو هجن ركل (68)
 ل ات | شلل راقد را يقال

 ا

 ٠ ةديدج تارايثعاو ةصاخ ناعم الن 1 نا( عمجلا ) ىأت نأ تاك نوغتت

 : مويلا دعب نم مهتالسا مو مهالماعم يف اهوعارب نا ريا ردلا كابر ىلا تغرب و

 ةددعتم غورف هتحن جردي ةموكملا لامعا نم لمعب صنخلا مسقلا يف ( ةرئادلا )
 د ل1 ت5 نان( لاملاةرئاذ ) , ( اةفاقواالا,ةزئاد- )+( فراعإل ةؤئاد) لق

 هداك دال ذاو 1( ةماعلا تمالاآزاذ )و (لدعلا نادك .(نأ زاد )كيم ةصاخل ؛ةبانب
 ا ريكا ةيركملا راك راو افقبا كي < ةانجلو ةنانب ف ةراود

 فاطر اور دك ةموكفلا لامع قم داو ليش نيمملا مسقلا وه ( ناويدلا )
 "الل ضخ ودور( رباط ) كيلقلا ناويدو ( وكرإلو ) خاَر ا وندو

 لق )و (تابساحلا لق ) له تاوبدلل وا ةرئادلل ةعبات ةنباتكا ضروف (ٍقلا )

 ( قاروالا مق )و ( تالسارملا

 كك ' ةعامج لع قلطي حالطصالا يفو ١ سواجلا ناكم ةغللا يف ود ( ساحما )

 ٠ يبل /(ئللاو :رادالا الحنك ةماعلا نووشلا لضشيإيف زاختلا
 ضعب كيس رظنلل ريغ وا هئاضعا نم سلا ايذتنن ةعا_ج ماللا مب ( ةنجلا )

0 

 مالم ةرئاذلا) ابلياقثو ةيعرشلا تالماعملا ان قاعتث ىلا يف ( ةيعرشلا ةرئاذلا )

 ال 0 لا ةرئادلازايلباقتو ةيكملا تالماعلا ا قلعت ينلا يف ( ةيكلملا ةرئادلا )

 سس اي م <



 ميدف عضو

 ةيلخاد |ةرئاد (531)

 ةلدملا ةرئاد (017

 ةيلاملا ةرئاد (58)

 نويدلا ةرئاد(؟1)

 ةيمومعا

 راصخنا ةرئاد ("0)

 ناخدلا

 ماقمعاقلا (؟1)

 مظحتلا ةرئاد معز

 «هيدلب» تاقرطلاو

 تالصاوملاةرئاد("؟)

 “4 هيدإب » فرحلاو

 ءارحالا رومأم("5)

 لج و (عه)

 تاراقعلا

 تاربرخت اريد( 510

 تارباخلا يتاك(91)

 ةصام )ه ( ١

 ع نيواؤدلا ةغأ حالما

 يفاذلا مسقلا

 ليدعتلا ضعب كاد تالك

 كإدج عضو مدل معو ديدج عضو

 تانامألا لطفا "كانا هيرو
 ناحا نبا نما( لدعلا ناد

 نزاحلا قود:دلاسما ع ١ ٠ لاملا 0

 0 1 ب سكر (41)
 ضب 6 2 دهب د

 يلدعلا | 8
 ١ ةطرشلا

 يئافطإ ةيئافطإ رومأم (45)

 كوقود 0 8

 سراف ر ذ# لايخ رمضضحم (15)

 لجار رض ىذا نفح (45)

 نويدلا ةبعش
 ١ ةماعلا
١ 

ْ 

 رصخ ةبوعش

 ناودم

 قرارا انربفد ْ تادينوجر هك ) ١١ قيل لحل

 ضورقلا ضورقفلا فرالاو أ

 دازما دئارج دازملا ئاوق (47) ىلا
 يجراخلا يقرلاحاتفملا هرفيشلاحاتفم(4) 0

 يجراخلا ناقل
 ةدراولا لئاسرلا ةدورومقاروأ(45) | لئاسرلا ريدم
 ةرداصلا لئاسرلا ةلوسرءقاروا(50) | لئاسرلا بتاك

 6-0 م 4 ثلاثا ميفلا

 ةفاتخم تاك

 ديدج عضو ميدق عضو ديدج عض

 ةنازخ هصاق (55؟) تتكم
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 اهنم ني رصتقم ائيلع تفرع“ ىنلا تازكلا كلل: نم ةفئاط رشنن ءالوا نحن اهو

 هرثأ نع حفص انب رمض دقذ ميدقلا هعضو ىلع هانم ام اما ٠ ليدعت وا ليدبت هيفام ىلع

 ٠ هيلا ةحاملا مدع

 ةيدنلا ةيبرعلا ل وذلا عاضوا نم سد: اهانددح يلا تاكا نه ضعبو

 ٠ الثم رثعلا ناويدو جارخلا ناويدك

 ٠ ةقاخو ماسقا ةثالث يلا تاياكلا هله انعسق دقو

 لوالا مسقلا
1 7 5 

 اباصا نع ل وحاوا َث رع تاك

 ديب كح عض و ميدق عض و دياديد عض و ميدق عض و

 ةقالعلا ونيدلا كيشلياوتمذ(8١) رثامعلا ناويد ةعئانلا )١(

 ةقالعلا لودج يلودجكيثيلي|(11) كيعا اورد وباطلا (؟)

 ةنازارتقد يرقد هصاق(1١) جارملا ناو ايدك ان (8)
 يرسلا|ةلالودج يلودخ هرفيش )١18( | ةطرشلا وا ةدحشلا سلوا (؟)

 يرفجلالودجلاوا يحشلا قيفر سيلوب نواعم (5)

 ددع وا غر وصون )١15( لواضوفم ريسيموقرس (1)

 ةيشاح راتككرو 0 ي'رحخ ض وفه يريسيموق ليثيس('١٠)

 ءاصحا قينسادسإا ) 8 ( ىنحش سراف سلوب لعتيس )0(

 لمرتوإب كلاخاةنواج ا فاجر ( )ورا فيض نئاملا/ اتبع ١ ٠١ هيلا دقي!(

 نيراوقل روز (8) فاقوالا | تاقرالات لانتقال
 عباط كلوب ( 04 ظيطختلا ةنط ةسدنهلا ةرثاد(١٠)

 ) 1١ٌئاسفلارتفد معطملاوا حقنملا يحصلارومألا( ٠ ةقرو لكو .
 )١١( ا هند تعلق سسعلا ةيرودلا 6 ناحوق (؟5)

 ينس هيف ةيقابلاةقرولاو باوبوانذاآ يحبون (1؟)

 (ةيمرق) ةمورا ساد يجهدوأ )0 2



 ءاسؤر *قحا ”ةفلخحلا اهطاضماوراهترار ال تشات ر تا كل ا
 كان فلق ةديادجاةيب رعاة رادا 'كيلاسا و تالك ىلإ ةعالا رانش امانكو

 20 3 أوغزاأي ن | اؤيعاو ٠ اهبواساو اهتدام ِق ةييىعالا ةعدقلا ىرذ هدأ

 انالاو 2 نم اهولحي م اهتكاكرو ,اهتعبجت ( نيواودلا ةشل ) مماباتروتشا
 , قاعا "نب قر ءا ةبورعلا 5 ْن وكياو

 دئار >< هع كانوشر اودخاف يب رعلا ياكل عملا :اكنإ 55 عماتها 55 - 3

 بيلاسالا و تاركلا نم عمالقا تالسأ لع الماعم يف رودرام نعل

 ٠ اهب م اهريغ لاديتساو اهيفر ظدلا ٍٍق مهلا ىلا نويغريو

 تقرا: ةايفك ريباعتو تا ف عفانلا حارتقالا اذه يف مهترغر ممجما ىفاوف

 فرصملاو ةحصلاو يدإألا ف اغاو ظ ردلاو فاق ةوالاو فرامملا رئاو هذ 0 هيلا

 ةئذعل لس ديلا لك ابدت 00 هثورعو يو ص هلاح ىلع اهضعب قا 5 0 يعارإلا

 ةرخخل نما و ل ناحل كاذ نم هيدل محا ىتح ًاريخك ىلا اللق ةاردست رد

 0 هيف ميم انور ةفاحصلا لاجرو نيواودلا 0 هض رعو

 اهوافتي ملام ةبرغرملا ةدئافلا ديفيال تاركللا هذهل ( ممجلا) عضو در نا ىنخيالو

 لك ل كلا اذاف ٠ سائلا نيب اعاورعو اعود كالذب كب زيف ميدقلا هاصاب هعمأب كنا

 نا نم نيق. ىلع نحننو ٠ نيلاله نيب اهل اعضاو ( رانك رد ) ةحلكب اهعبتا لت.( هينا |
 لاقب ام ريخ نكي مل ةديدجلا ريباعتلاو عاضو الا هذه نم لضافالا باتكلال هانرتخاام

 اكنعظو 4 ريخ ريبعلا وا ها رطخي نأ عضعأ قف ىلق ذأ : هيلع لوعيام لضففاو

 يقف .٠ 1 هما راام لمعتس نا هريغل ن أ وذ هائرا ك لمعتسإ ع هلأ . انرثخاو

 ٠ حاصاو حصفا نوكت ينلا امثادحاو ا اعم ناتمكلا



 عمجلا ت أعم 223

 ةمالعلا ماسالا 0 يعنارال ريبك.لا حرشلا ٍتِب رغ يف رينملا حاصلا ( 8)

 خس عبط ه1 ١ ةنس ىفوتملا ينويفلا يرقملا يلع نب دم نب د_ا سابعلا يب

 ١١.١ ةوقص (1) د ةيناثةعبط ةي ريمالا ةعيطملا يف

 انا 5 فاو فل ج1 انإ طافلالا كيد ف اطانابا نك (5)
 تيطملا ىلعنب ىبحياي ركز وبا مامالا خيشلاهب ذه 54 واه 5413. ىفوتملا تيكسلا
 866 هتاوفصو دع(١ دل>١ ممم وسلا ادلة طم توريب يف عبط يزي ربتلا

 ريهشلا يونلا يوخالا ريبكلا م انكلترا ةغل يف يلاقلا ل ا

 رصم لح عبط م6557 ةنس ىفوتملا ىدادغيلا يلاقلا مماقلا نبا لمعاقا يلع يبا

 ها 4 ياكم درع ١ كل عام ا ؟؟1ةنسا فالوب ةعبطقما ىف

2 

 كييرشتلا نيدانس دلل << فاوزلا و ءاز تلا ا[ مال ؛ىلامالالا تس ررف 611:

 ١ ا د للا علط تاي اناا ]1 عم اعماق ( 550

 0 ل 1 مدا كيرلا ءذلاو ةيب رعلا عصف يف دراوملا ثر ا(

 ! هتاعشكددع مراعات نب تور ةيعوسيلا ةعمطملا يف عبط يلام الا

 يف عبط توريب ينائبللا ينوترشلا ديعس 0 0 ةرارملا كلا ليد( 10

 542 ةياقح هنا 2 5 ةيعوسمأا ةعيطملا

 نيدلادةمالعلا ملاعلا مامالا ٍضيْشلا فلات - ثيدحلا بي رغ يف ةياهنلا ( 14 )

 ه5١1 ةنس ىوتملا ريثالا نباب فورعملا يرزإلا د نب دمحم نب كرابملا تاداعسلا يلا

 ةعبطلا ١١/1 هتا_كح ددع ؟ رام ه ١55 ةنس ةي ريما ةعباملا كيس زصع يف عبط

 لودي اهنبب الوصف« يطونسلا نيدلا لالح مامالل ريثنلار الا ) باصلا ينو ىلوالا
 1 (قاوعأل | كءاراا كادر م تانك شعفانو

 ! 41 عاق دعو نيران طا ١ رإوث ةيسارفالا ىربكلا فراعملاةرئاد(15١)

 آن 5206 ءهمعازل عام م6016 215©1132 أ117عال12158 11116
 065 501610عور 0635 1عاأ17عق5ر ءأ 065 32[. 15

 تعءعبطامن اهيل : ِق نب هيا ضع ةايح نم مف او عبطلا خي رات هسا ! اهيف آى

 ني رشعلا ثرقلا ةءادب كا اهيردن



1) 

 عبخأ كام

 ىنوتملا يدابازوريفلا ب وةعب نبدم نب دلاد#يضاقلا فيل" - طيحلاسوماقلا(١)

 ا/١٠؟ هتاىفك ىدء ؛ لله ١١15 ةئس ةينعْلا ةعبطملا يف رضم يف عباد ه 811/ ةنس

 شضيفلا يبا نيدلا بحم يوذللا مامالل خ سوماقلا رعاوج نم س ورعلا جات ( ؟ )

 سم عبط ها؟.6 ةيم ىفوتملا يديزلا يطساولا ينيسحلا ىدت نى دقت اذكنلا

 ه١ هتاوفحك ددع ٠١ لاحم ه ١١ 1 ةنس ةي ريظأ ةعبطملا يف

 موك نب لم نيدلالامح لضفلا يبا ةمالعلا مامالا فلات 2 برعلا ناسا ) 1 ١

 ٠١117 هتاوقك ددع ٠٠١ رلم ه1 507“ ةئس ب سو ف

 خيشلا ةياور يرد وحلا دامح نب ليعاعما رمل يبا خيشلا 5 ماع | ( 5 (

 هيي ٠ ةج سووا ا كن كاعد قاوتملا يرو: اسينلا س ودبع نب لم نئن ليعافسا نب لم ىلا

 ريقفلا اح اصوصخ حا ! يفو مومع ةغللا 5 ةمثاز د أوف هذه )اها ومع ةمدقم هيفو

 اليات متاهة كودع؟ راع ١ 11 قالوب ةيعم .طم يف رضذم يف 2 طم ( يا روحا ءافولا وبأ

 خيش اي اندلا اع ةفاجا || 1 راج عراب || 07 فا 1 >- ةغالب ءلا ساسا( © (

 ىفوتملا يرشختزلا رمت نب دمع مماقلا يلا مزراوخ رخ فاشكلا تحاص مجعلاو برعلا

 هزاز تاك ددع ١ رلحم م 1885 ةنس رمعم يف عبط ه 99 ةئنغ

 يع مذللا هذيس نباب ريبشلا" ليعاعا نب لع سلتا يلا تفيلأت ادع نطدخلا( 1
 يف ١٠ ءزج ١10 ةنم ةدريمالا ةعبطملا يف رم يف عبط ه 46/1 ةئس قولا 0

 موال تاوقم ددع ثادإ# ت

 كالم م1611[ تانغ 016110111121565 25205 ةيب ,رعلا جاعملا َلعليذ 0 1

 | يا ؟ هتاوقك درع * دل مارا ةئرف نديا ُِق عيط 10021 ل فيأأ

 انهت 0 ةزا ردن اسد او يف ناوزعلا اذه نع رت نانا را

 ٠ ةفاتلا ثاغللاب راذءالا نم ةصاخ

 هس
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 نم اص جذومن ةبقلا هذه ردج يفو ٠ ديعسلا كالملا هنباو رهاظلا كلملا يخي رض ىلع
 نف تذخا تناك اذا ايأ لعيال نولملا رجلا نم بورمغو غباسلا نرقلا يف ءاسفيسفلا

 يف ةيقايلا راث الا سفنا نم ارت ام وا ةيقلاو اهريغ دال نم علت را هيوم 25 علاقم

 ٠ ةيلزالا ةنيدملا هذه

 رمديا ةنطاسلا بئان مه٠ ءاذعلا نم ةفئاط اهزع مايا ةب رهاظلا يف سرد دقو

 نيدلا لاكو زعالا ثني نب ءالعلاو يدنهلا ينصلاو يقرافلا نيدلا ديشرو يرهاطلا
 وبا نيدلا تفو ينادب زا يضاق نب نيدلا لامحو يسنالقلا نيدلا لامحو يناككمزلا نبا

 يعرذالا نيدلا باهشو يباجلا نب نيدلا ميو ديهشلا نباب فورغملا يسانانلا دمم رك
 يج نب نيدلا مل و يناجطلان يدل لامحو يدب ولا نيدلا جاتو يلانخالا نيدلا سعشو

 يقرافلا ةمينع نب دمحا نيا زعو يسادنالا ينيءرلا يروالا ق#ا وباو يدسالاو

 و قاوازدلا نبذل تفرك تصاانلاب تورم اجتاودب ني رفع نيل قر يدلو طتملاولا
 .٠ ءاذقلا نع املا ازيبق ةيناوملا.ةيرغاظلاب افاكت ثناكو ةيارغاظلا "يع ءانغ

 يف تديعاو اهعمرث ىرج اذا ةيرهاظلاو ٠ رسصنلا باب جراخ سايناب رهث ىلع ةيناربلا

 ال و ترث": يتلا جراخ نم اهئانب اتهجاو ثمر ةلمإلا يف !مئاشنا موي تناكاك اهتسدؤه
 نرم احلاص اجذوماو سرادملا ةنيز ةيلداعلاك مبصت ةيضرالا لزالزلا لعفب كش

 راد اهاك حبصت ضيا اهفارطا ٍتغرف اذاو ةرباغلا روصعلا يف عيدبلا ءانبلا تاجذومنا

 ىلع ل م رهذلا نيلخا ىلع ةبر زو ىبرللا نما ةئيما ىربك تكا
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 زارطلايملا ابباوبأو اهذفاوتو اهردج لشي تمرر يللا سلا كسا 0
 ٠ عباسلا نرقلا لئاوا يف يا ةسردملا ءاشنإ رصع يف اًقولأم ناك يذلا يبرعلا

 ازيزال و .ةنش نيعس رش ةيلواخلا عاش ب دهم اتلاقاو يماللا ل1 كا

 نو سرين نصاطظلا كلا ثيدح رارو ةسر دم اهاشنا ةلداملا ل ا
 دق رهاظلا ناكو يبتكلا حالصلا لاق 3171 ةئس ديعسلا كلملا هنباو وه اهب نفد يتلا
 ناديعسلا كلملاىارف كانه ةيلغ ىبت.ناو ايراد نم ابرق ةلباسلا ىلع نفدي نأ ىكوا

 ةسردله يندب نا رءاو مثرد فلا نيعبراو ةيناغ يتيقعلا ر اد عاتباف رولا لخادهنفدي

 قشمد ةءاق نم هليل هتوبات لمح كب .ض الو نفدلل ةبقو ثيدح رادو ةيفنطاو ةيءفاشلل

 ٠ ربصو نفكو طنحو لسغناكدقو ةب رجلا تورب نم تدب يف اًماعم هتودان ناك ثيح
 ًاءوزق.ارهاظ اهفتو:ةروص نم رجالا لع ةسودملا هذه لد طر ا لا

 مسر ام لمجاو ءاهيلع نيبلختملا بلختو مايالا رورب فاقوالا رئاسك رثد عبطلاب اهفقوو
 لد ام ( هللا همحر سدنهلا مئاغنب ميهاربا لمع ) ةيلاملا ةيوازلا يف ةلمح جاترلا ىلعا ىلع
 ناكواو فالسالا راث 1 نمزلا فعي ملواو رايدلا هذه لها نم يب رع سدنوملا نا ىلع

 ايما داق نينداجملاو يقتل جارتي مهتيا_دع نيسدنبملا جارتب اودع انوخرأوم

 اهندت م دهاعملاو تايداعلا هذه نال ةئ روس يف برعلا ةيندم ةلسلس نم ةصقانلا تاقاحلا

 نواعدق ديلوأاو هانبال لوالا نرقلا يف يومالا عماجلا نا نم مح امو انئانبا]لوقعاالا

 ّط كد نر نا حدي الف ايلاطياو ةينيطخطسقلا مور نم نوؤانب , نوسدنهم هيف

 ةصاغ ةيحالمدلاو هي رولا نيعاودلا 5 دا قدفد ىر انا أهو ردع 00 يف هفالظا

 دقو ٠ يروس يب رع مدص يث يلا ةي رهأظلا ىسن ىلع دحاو ىسن املكو ةلوما ةينبالاب

 نمو ىنهتسم اهن٠ يلامّلاو يثرشلاف أاضرا اًهنم ناديحان ةسرملا هذه نم ت21

 ءانبلا مده اذا الا هللا ضرالا حطس ىلع ميدقلا رثالا نم 'يث قبب مل نيتوجلا نيتاه

 اب ينلا ةطخلاو يدقلا هائيلا دودح فرعت اهدنعف ساسالا شدنو ءؤارطا تغرفو

 ”ةسردل سيلا مناغ ل

 ىلع س را دملا ءاشناب اودخا ذمه ةيئاددا ةسرلا ةمردملا هله نم مسبق لءج

 نئازخ يف بةكلا مظعم تبأناو بةك راد اهتبف تاعجو ه ! 55 ةنس ثيدحلا زرطلا



 هب رداظلاو ةياواعلا 8م

 وهو رمشاملا نرقلا يف اهنم اعطق بلاخلا ىلع مهضعب ىندتسا اهبارخب هللا نذأت امو

 ةنم رخاوا يف مده ناك قثمدب نيدلا رون لداعلا كاملا اهرمع دق ناك يتلا لدعلا

 قلاع غلاو اق كو اراداهر محو ا-مفرا نم ةصح سدقلا ب بيطخ نبا فوبيا

 يف يضاقلا باو: ساي و ةاضقلا يماق اهيف 5 و اهنكسإ نكن اهنيس ةيلداعلا ٍش اهنا

 سس اد ةقصالتم الانام م ف ردككلا 5 تلفاااعما اهيدلث قوس نم قى 8! 0

 عيرالا اهتأ را أ ىلا 0 يد عم رع روظي ام ىلع ةيلداعلا د برغ 5 لاوسلا

 ٠ طق بارما نمو ب ١ هيفو قرشا نم ةيااخ ىغن نالا اما

 ل اال دار رعود رتل ءاةحق وارتل تجار ارك ابا" ناقل كرما قاأاعأق
 ةرم |[ ريغ شسمه فساللاب 1 هراذ نكلؤا يش نكد 7-5 0 بورا كش فسرو نيدلا حالص

 ريخالا فصلا يف تناك نأ كعب تددد> هتمقو 0 هن عاش جي را يد قا و روظيام ىلع

 نابضق اهناطيح نم ماطت تارشحلاو بالككال ىوأم ةرجوال رشع ثلاثلا نرفلا نم

 نيدلا لاح مهنم ةلملا يف ءامللا نايعا نم ريغك اهخكسو ةسردملا هذه يف سرد

 نيدلا اكو يلوصالا نفو.ايفلا يب وملا نيدلا سدشو يلبجلا نيدلا عيفرو يريصملا
 غئاسلا نب نيدلا نعو اهين راكع 1 وطال ريغ ةلكاتلا ب نب نيدلا مثو يسيافلا

 ل محا نيدلا ء ءابب ةدلوو ىكبسلا نيدلا يقنو يئانخالا نيدلا 0 يزلا نب نيدلا ءاممو

 نينلا و 0 ءدلا جارع 0 لا نيدلا ءاهم و باهول |١ كيع يدل جات هو ,حآو

 لغتشاو | ممأم ناكو "1 ةنس ىف ةارتملار رو كلا يوغا كالاع نبا 8 شسرَو ن“و يانولا

 5114 ةنس ىفوث“ا ةعامج نب ا ءاشلاب ًةاضقلا يضاق ام دلوو ةيلداعلا ةب رملاب ةعامج هيلع

 اقل نيرخ ألا 071 1 ص ردو هن كو ارت تاما ووماقةدلابو 016 ف
 هدالوانم امم سرد نم رخاو ١١75 ةدس 7 روزا يلاقلا حاط ىملاادما

 ٠ قشعد يتفم ينددملا دهم ديسلا موحرملا

 راث الل اراذ ل روس نع كرغلا ءالل» 5 ةبوكحلا امتاوح ينلا ةسردملا هذه



 7 ُ ؛ رهاظلاو 3 مآداعلا

 يضلل ةيداعلاو ةيغامدلا يلق 3 ٍقرشلا ةعاقأا باب 0 را لا باب لخاد تناك يلا

 5 “اذني 0 بره عماجلا يلام بورا نيك ا لداعلا تف نوتاخ 5 هيض

 ملفعملا كلما هدلو مث متل ملو نيددلا فيرس لواعلا ثامملا اهيف لمح مار و ىلز نب دوت
 ة-ناشلا سرادم مظعا نم غو ايف نئد يذلا هدلاو 2 ١و افاقوا اهيلع فكوو

 ٠ اههظعا نكت ل نا

 هس لهو ةنيدملا هله يف ءانيلا راث ١ لمانم هتس خه ناسحو٠ لهما اباخدم الا ةفلاسلا

 هط سوشي عسأم ءانف لعج 0 رايدلا ندا تارامك ف ةعبتملا لودالا ىلع 0 ةمب رع

 ءايبلار احا رثكاو ند دق كولا كانه ناك نا ةيقو ةقورا ضعبو و اف اوباو ءأم ضروخ

 000 واتالالارمظي 8 لع نط مولا نورقلا ْق نا 2 دوسالا ن 3 موءاضيب علاق نم 4

 اواعح م م و ذفاو: لا ىلع هنولعك 2 ديدملا ا 0 اوناكو 0 ةلياق ةيفبالا يف

 ةينبذلا ْق كراقيطأا]و كيبامشلاو ذفاوتلا بواسدا تلاع بولسا ىلع ذفاولا ة هس دوه

 ارا وماهي دع لا 1 يلا عب رالا ذفاونلا خس لاحلا وه اك مهنم اننفل ىرخالا

 .٠ اهنضب نما ليقلا طئاملا يق ةيلداغال ةعرادلا ذ
 ةسردملا همل_ه دوقع ىلع امزاج كح يطعي نا مويلا نيسل:وملا رهما ميطقسي الو

 ىكرالؤه دافحبا نقي يرانا ناراع يمد اعط كرالا ةرأأ تقرح دّنف نيترء اهراز

 ءاللخاب واحلا م«سرف ةرخاحلا هذه س رادم م قرا 85 1 ذكهوي تقرحاف 11

 اهبتكوامئازخواماوباو اهباشخايف رانلا تام اهتبقتعقوو اهوقرحا م الهانم ةسردملا
 قرحاام عمتقرحاف ةيلداعلاةسردملاب اوازن /18ةخم قشمد راثلا عوج ت ءاجاملو

 ب كرر هنتف موي يفرم ىلا قي + بيل نم *يش اهلاناعرو سرادملا نم

 ٠ نيثرم تنفر 5 ةيلداعلا نال ء:حلاؤ رلك ىلعو ي لا 0 ٍق اضيااجن 3 | علدنا زانلا نال

 ا امام 5 نيقير ا ك كتذ دعب نياق ا ناهظعلا نار ادحلا ىف قد بب رغلا نمو

 ٠ ةفلتخت روصع يف تارم امترهو اهيف ثدتشا ينلا لزالزاا نم قّشمد ىلع



 هللا لذا (01
 .ةينهاظلاوذب وا ءلا نا سردملا و هلا نا" 3 8 ضع ةيقايلا قشعد س رادم مم نش

 ةفاتخم ضارغال تيب ة سصاعلا رطل نم تارشع نييناؤعلا لوخد لوف اهيف نك

 ةانكاب رو تطو الكو لوصاو اهقفو تي دخونآرقنم هبالظو لعاةباشم ةدمتيقبو

 ف 0 كالذ لوقت نإ 2 اذا امنم مظعالا مسقلا برخ 3 هلآ بداو انو كالفو تا 2 «يملعو

 بارا 5 2 ان امنه غب ىوس سرادملا ثالث نم 3 هلا لاقي نا 4 صالاو

 اهركذ ىوش قبب ملو اهدهامم تيفصتساو اهفاقوا تاكو |بالاكت [تسو دوي مدخلا

 دكا ؟ رانقلا نرطبلف
 نيدلارون لدادلا كلا مايايف فرات اولا اذهىلع كة

 هلداو ملعلا نم 3 0 را ناك هنا 0
 ءا_اعلا رقم بويا نب فسوي نيدلا حالص هتفيلخو هترسا دهعو ,هدبع كي عيصاف

 ٠ اهرومأ ت تةرتو طبرلاو سرادللا ءانب ىلا نيذلا رون ة# فرصل ة 8 ةوصلاو ءابةفلاو

 يرذصلا ةلذاعلا نع ايه زي ىربكلا ا لاقي و - ىربكلا ةيلداءلا ةّمردملاو

 يواؤس 'تاياذم لهال عماللا وغلا باثك ىلع يدي وسلا
 يزخلا ملل ةرشا_لا رمل نايعا يف ةرئاسلا يكاركللاو ( طوي 7 ةئاش قؤومملا
 ينالقسلا حنبل : ةئماغلاةعلا نالت مكن ١١ 5 ارا لول كارب كت اح ملا

 هلا 1 م دلل يعل ار املا فتح يجادل ول 0111و طخم ) ه86؟ ةنس ىفوتلا

 قرت ناكلحو 0 زا( اليو ع يرق نرد امير (ةفاراطفو)
 سوما يبمحلل رشع يداملا نرقلا لها مجارت ينرثالا ةصالخو ( عوبطم ) 181 ةنس
 ةئس قوتملا يدارال رشع يناثلا نرقلا نايعا يف رردلا كللسو ( عوبطم ١١١1) ةنس
 امتارماو سدقملا تيبو ٍباحؤ ماشلاو ريدم نيطالس خيراتو( عوبطم )١"؟؟

 ه1515ةنس ىقوتملاةماش يبال نيتاودلا رايخايف نيتضورلاو ( عوبطم ) ياطلغم يهاربال

 ( عوبطم )1/1/1 قس يفوتلا ةطوطب نبا ةلحرو ( عوبطم /



 اق راثاألا سئافل

 ” ؟اخلوا اهباطقاو !مئاغتاو جوربلاو موخذلاو رحلا يف تالوهجلا اء يف مهئريخذو
 لووحي رحبلاو ةمولعم ضرالا 2 اولوق تئْش اهم سائلا اهااب

 تيب ةئامثالث رهان برعأا رب و دد تا 1 مامي نيعبس وغ شو
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 افخ الب اهب ساق نأ عاد طلال اهات اه

 يرجي الذ رحإلا قوف مادام 2 رشملا مويل اذه انرصصع نم

 راش لك: ناقل 8 1 رظاونلل ملا حولي“ امو

 يرعشلا يره تاهحلا ةفرعملا صتخم اهضعب فلوملا ماظن نم يرخا د.ئاصق هيفو

 ا ىو فلاوأا مظن ريغ نم هيف سبلو نيك يناقض نارا
 ةيناعتاقلو لزا 0 ءم يف ها يفخر كلا نب يلع انديسأ فلولا ارب

 :الووا اًهانعارن الاكس ا واكالقلا

 00 هنت يف النبا أنبا 1١ 1 لير وت لا
 نم ماوقلا فرع اهبكت 19/17 تلال يجف
 0 همس فني يفف ود. وهو نيطبلا 6

 تافعاموا علا يف سايلاو 1١ 101 كرما لع ا
 ةيارق 1.1 عسل اي رو اكل سلا ننظر ذه ل ا

 فيرغاو ةريخالا ةزوجرالا الا فب رمتلانم املاس لئاسرلا هذه لك يف دحاملو

 هتغأب 55 ناك فوم نارهظيا» ىلع هبيس يلغفأ ودأم هنم لئاسرلا ةيقب يف يذلا

 يد تاتا روزص باكل ا مقنسال اريثك هيف ناف هرعش اصوصخو ةيدحنلا

 يف رن ل يتلا رداونلانم باتكلا اذه ناف ةللخابو بتاكللا نم وهام هنمو نحللا يلا
 ددعلا يف ركل دسو:ا هيلع ياله لباقنل ةماس ةحيفص ةجسنا عم لد واذ ل
 ىلا ظ هللا ءاش نا هاا نم اعيش مداقلا

 ع: عي
2 



 راثكألا نئافت 3
 د أهو برو 0 اذه هبال 5 وه ه رك كامن و ةرحاا نم ةثامعب را ماع قفاوناك نب 60

 : هلوق هن هب س اال باعك || ءانثاي رعشهلو هر ا يك 4مم بإ رجا لك دل كاوا

 لالا دنع ناسحالاووذالا هرادقه فرع ال ملا

 لاطتعاو الخلا نايعا نيبام هب قرت منم هلان نم

 تالاوسلا لذل هللا هجوحا هب ًانوه هع ىخارت نمو
 لايغلا فدل لوجلا ملال

 : ]لا اذه نم طب تسلا, اح دع“ ةلوقو

 سرخأا لملا ب كاشف

 0 0 2 كلي نا معزتو يرثنو يمحأغأ ةافَغ كتوذي

 ي راربلا يف و راميلا يف كرش ملعب راظت / نيمراوف

 يراخلا 5 يكحو يق صب ناعاف كتمرثايمءارلااماذ |

 الا كالا ب راح ابعت لوألا روك ذملا فل اول لئاسر دع باتكلا اذه يلبو
 فينا الصف رشع دحا ىلع يوتحت ةيرثت اهث>اب٠ مجارت نكلو ةي زجر ةموظنم راجيلا ع

 : اذوا تيب يتئام وح يشو 0 تحقتو
 يراردلا مالا سايق مث يراح ا ةفد نع يلئاس

 : اهلوا راطقالا مك كا هللا نإ هه يف ثدب نايس مخ وك 0

 دما يتلا ىلع اكيامم 77 فردا يعم هلآلا مسأب

 2 فعلا ةلبق 05 مظن ُِق يام م دب دا لها

 مهل سبل ةلبقلا ةفرعم نع نوليك 000 انانرإ ف نوف ارت لسا
 لدا رفاسملا اهب رمت < ينلا هرز>و ر لا "ترقب :يناوالا ندلاايف ًاصوصخ هب اهئ وفرعي ٌّض

 لوطب لوالادجولا هوجو ةعب راب اماهساو ةلدالا حضوأب امتّثاو ةزوجرالا هذه ثهظن

 يدجلا ىلع يناثلا هحولا ابضرعو ناسنالا هيف يذلا دليلا لوطو اهضرغو ةفرشملا ٌدكم
 للا ةعبرالا ةيمكلا تاهج عبارلا هجولا ةربالا تيب لع ثلافلا هجولا

 يف ريسلا نتن ةزوجرا م تدب ةئاملا زدانت سراف جياخ يف برعلا رب ٌةزوجرا 6

 ةملاعملا زاك اهامس ظيسبلا رب نم ةديهق مث تبب ةئاد ىلع فيلل شعن تانب ىلع رخببلا



 نىناواحلاو و و و و ع ل ا و ا و ا ل او ا ا ا ل ل ا ا اة ا اال ا 34 اولا ةول ااا >>> >> >> ل

 8 داحلا ها 8 *ةئسىلوالاىدانج؟"قفاو ا م1511 ةئس طاش 2 ءزملا

 ب
 رانا نكلا

 راد كيس اهعضرو ًارخؤم يململا عمجملا اهاختقا يتلا ةطوابخلا ةعي دبلا راث الا نم
 باتك هعما ( نفسلا ريمت ) ةحالملا لع يف باتنك شم يف' ةيزرهااغلا ديا رألا ىتلكلا
 نمي يادخملا دخام نب .دمحا ناالا نابغ فيلات دعاوقلاو رخبلا ل ةفرعم يف دئاوفلا

 سمخ ماع يف باتكلا اذه تق و هرخآ يف هلوق ليلدب يرجملا عءاتلا نرقلا نايعا
 ةفرعم ندوضتي ار أ, طم 5م يشك لك هَ 5 كا وك نع ةرابع وهو ةئامنامتو نيعسو

 نا دعبو ةلبقلا ةفرح»و حايرلا بههو رمتلا لزانم ةفرعم رحبأا يف نفسلا ريس قبرط

 دالبلا ىلع اهب لالدجسالا ةيفيك نيب ذخا الوم احزش جووبلاو رثلا لزاف حف

 ةرابع هدنع رهر هاملا ةظفل لثم ةبن رغ ظافلا ضعب لل عثساو رفاسملا اهدصقب يئاا

 لثمو كالفلا روحو تاروهشملا م ملا عيج ناطلس تطقلا نال بطقلا ب رق محن نع

 نيب للأم ناكم وه لب محب سيل بطلا ناو كالفلا راسم هداه رتف و خملا ةظفل

 ةلدالا ةلمح نم ذْحا هنا م ةبب رغلا تاحالطصالا نم كالذ ريغ يلا برغملاو قرشملا

 للك الاو مئاولا رسنلاو برقعلاو قويدلاو نب رافعا ةقالاوت الئيسوا عشك كال

 ثاذ لع هنا ىعداو عونتم بيت باج ةبب رف ءامسأ ضعبو ريتلاو نيك انلار

 نرم ةثالث الا كالذ ىلا هقبس مل هاو ةفلتخم تاب ةددعت» رافسا كيس رايتخالاب

 نم مرصاعو نالبك نب ثيلو نابا نب لهشو بماذا نب دم ني روهدملا لاجرلا

 لولخ نب نرمثو يناردنقلا يموهو يبراملا دمحا نب زيزعلا دبع ني روهشملا ةيبابرلا





 نيواودلا ةغل حالصا
 اذك 58 ل مالكه يف ) ةديدجلا تاعورطملا
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 ( دين 1 )رابخاو راثال)



 مميرلعم 1921

0000 1017 

 لووستمع 1921, هب [ 21 ههطتط-ءا» . دهن -

 1 1116من عام مديهزوةةلأ 3 53145
 0 هطومم عساعمل ن6 ل 8ر1 عمم 6غ 0

 : ام 0 2-21 جوهط 11 4111 111211 72-
 ه0 و مط :(6310 ةلاعمسونللما كن

 76 1 هنكغ لع هوايا عابر 01 14 كالا ج1
 83850301 ا

 68015141005 ل6 ىلا
 آيعو مانا ةأا1 ع5 لع 1 ةءلعمعع (هل- م1 عطعمطت)

 11611101111015 ع ©0106 ٍ
 ؟ ]نهنمطع 2006م3 66 كاوا 0 م11

 ١١ جعوطعو د ظسضومع ( 1/101 ءاع ش
 لللمتأ لع لعند 0216710115165 ذ : 321101 11

 ١١ هع ةلمرع ا730 8عقعطعسم ( 81. اع. )
 م اح طنطا ع0 110101112:





 ةداذجلا تاعويلملا 4

 اج رت مك
 ةعماج يف ةيبرعلا ةغالا ناتسا 818انعأ 45111 نيسا لد كيم :ذاتسالا انا

 اناا نر نكز تعط ىلا رافسالا نع يل رملا ىملعلا انعم ءاضع | دجإو ردي ردم
 ١ ١ : ينأ, امي انناجاف

 رذاقلا هيقفلا ابقلا ينلا عماوجلا تنم وهو ةعيبطلا دعب ام لع باتك( 1 )
 طي رحم ةيقريبالا ةعبطملاب عبط * موريك سلك ةريدلل يع © ديعر نب ديلوا وبا
 . ةييسلا | 414 ةنيم

 نب فسود جاجملا يلا مامالا عنيشلا فيلات قطنملا ةعابضل لخدملا باتك (؟ )
 هزلا * ىطسقرمملا سويصالب نيسا ليئاكيم ةعبظ ىلع فقو »+ سوامظ نب د#ت

 1511 ةئس طب رحم + :قريبالا ةعيطملاب عبط# ةرابعلا ب ء5 و تالوقملا باعك +لوالا

 ينادلا تادلا يبا نب 7 ثاحلايلا ل ندذلا 3 ول باعك ( 8

 ١515 ةنسطي رحم * ةيقريبالا ةعبطملاب عيط# ةيسالب سراستك ليختا ةعبيظ ىلع فقو

 ينذحلا ثراح نب دمع هللا ديع يلا ماعلا ظفاحل ةيطرقي ةاضقلا 2 5(

 * ةيقريبالا ةعيطملاب عبط * يسنابلا هوغرظ هريبر ف”راياخ هعبط ىلع فقو يورقلا

 اك ١4 هس طب رح

 فورعملا دل نب رمت نبدمحهللادبع يلا خيشلا فيلأت ةلباقملاو ربجلا راصتخا هيف باتك( 5 )

 ١51 1 ةيقريب الا ةعبطملاب عبط *«يطي رحنا سراب ساجتاش فسوي هعبط ىلع فقور دب ناب
 فقو ىطانرغلا بيطحلا نب نيدلا ناسل بتاكسلا هيقفلا ءاشنا نم باتسكلا ةناجير ( 7 )

 اا ؟ ةنسرو.سفيفيدلاءرطمةطانرغةئيدم يف عيط# هريمر رايسغ هناي سم همر ثو هعبط ىلغ

 الا اولا فروخ ف برالااةباهن باتكا نم نورشغلاو يناثلا هزل( 7)
 ىلع فقو يري ودلاب فورءملا يركبلا مئادلا ذبع نب دمع نب باهولا دبع نب دمحا دبعلا

 ةئس رو مفيش دلا ةعيطع ةطانيغ طع عبط * هريهر رايسغ هنايرم 4_محرثو هعيظ

 اؤاؤ - اول

 هللا ةريغألا ا كولن رابغ يف: ماسي نباب فور عملا مه راوقلا باتك ( 8)
 م1511 ةنس طب رخخ# ةيقريبالا ةعيطملاب عبط * يتإ وه ويسوربم| ةعبط ىلع فقو



 ه6 ةدي جلا كاعوذطملا

 ٠ ةينرعلا راث ل نع لوصف ٠ هيلع شقن امو سايئاب رصق ٠ نيلوالا ءافلخلا دبع يف

 . ةيرو ف رودق ٠ ةي روسيف ةينطابلا 0 ةي روس 2 رأآث "الا نع ثاحبا

 . ةينيمرا يفد علا تاباتكلا 1 نيببلصلا نع ل وطنا ١ ةيروسايف :ةيبارعلا تانك
 تالخم يف اهربشن يتلا ةعبشملا لوصفلا رم كلذ ريغ ىلا ركب رايد راثار 2
 ٠ اهريغو ارنسي وسو اهناملاو اسنرف يف نييئاصخالا

 حفصت نمو يبرعلا خيراتلاو ةيمالءالا ناثالا ىلع قرم ةراقح هدقف لع دقو

 نرد هداوم عمج يف هئاضم غابمو علا ةمدخ يف 0 رادقم كردي هلمانا هعطخ ام

 نيئس قننا يذلا ضرغلا ةمدخ ليس يف بعض لك الهستسم .دالب نع ةيئانلا دالبلا

 ام الا اعل دارفا نم دع ىتح هلا لوصدوال هرمت دقن نم ةلي وط

0 1 
 2 مههسب _ظخ* # سح

 نيو تاعوبطملا

 الاطباق برثلا كلا
 انعمع ءاضعأ دحاو ةيمور يف نايعالا سلحم وضع 011101 يدي وغ ذاتسالا انلأس

 نم ائباجلاف ريخألا ىرعلا يف ايلا ١يف ٍرعلل تعط ىلا بتكلا نع قتلا ند
 يف ايلا يف ةءوباطلل مالسلالا مؤادبو ةيب رملاب ةقلستملا بشكل اماو »42
 يديزلا ركب لال تاقبطلا باك اهتماو بولا للعدل قليلق عن ةريخالا نيالا

 ماتم يدرويذس لقب ىربكلا ةيئاطلا جارفتساو ونال. فيس ةيب رعلا طوطملا تسروفو
 ريسف' ىلع هداقتلا يف ضرتعاو ( 812111110 ) ونيلا عملا هدقتناو ( آل. 812110 )

 نب ديزابوسأللا هقفلا باتك بتكلا مثا نمو ٠ ةيلصالا اهيناعمو ةيفوصلا تا رابع ضعب
 اناليتناس ]علا محرثو ( 07151101 ) يئيفيغ ممم هيشاوخ قاعو ةنمكرتو هزربأأ يلع

 هنخلاكشم اذحّرشو رويثملا ليل يدوس رصت# دعم انا تح رتو ( 1

 جرساو تاوابعلا جارخنسا لع ثرصمنا ينا ريغ يلاطيالا 'يراقلا ىلع هحوف لوسيل
 « ما باتكلا نم قابلا اناليتناس ملعملا



 ااا 14

 نم ةغللا هذه عت ع انااا للاى علا وع بادك ايم ةيب رعب كك هلق راما
 غلب اف ةممحا ةوعسو اهيلع ود ةمويغم انك د ردلاب 56 1 0 لويخلا شما

 أمتك انفاس ةكرت نب ايحا ناكاذا لعن الو تايقرشثملا لاجر نم نيغبانلا غلبم !هئاشنا يف

 ٠ همرق ءانبا نم امهريغو رليفنتس و و لغولف لف م ةسفن

 مشرب ناف صا

 (113> 0 861016121 مشرب نا سكام) يرسسإ وسلا يرث الاملاعلا برغلا ءابنا تع

 اهدجاس٠و !هجارباو ابعالق ير. اهراث 1 جرتاو ةي روس ءاحنا رثكا فاط يذلا

 ع يمك ددع هين قالا ةللاب هج رول | ام رمش و اهرياعمو اهروسجو اهدباعمو

 ! ديالا ابي كراس انور ةلغلز كحول" يف تالاقو و: سو راوو
 اذه نم جرختساو ٠ ةيءالسالا ةيرثالا تاباتسكلا !هب ىفوتملا ذاتسالا صةخا

 امج و برذلايف ةدث اهب تدع لوضانالاو ةريزجلاو ةي روسو رصم نع ازونك لوبقلا
 اك را ءدتهاناا ©قاظلاا» دي رجب تالق دقو عسإ مولعلا هذه يف برس نم لكل

 وهف سيسارفلا نم تايقرشملا الع اهم الو علا نم هتازنم فرع نم لك سفن يف | ريع

 ظوياطأ أم لع 2/1/0354 رام يد هيب راب ويمملا قرشتسملا لع حرتفا كسلا

 زي راب ذيع بادآلا و راث الل“ يملعلا غححْا لبقف ةيب رعلا تاباتكلا نم عومم فييلأت
 كاف داموا ارضع تلا اا ةقيلات يف مشرب ناف كرتشاف هقيقحإ ماقو اذه ةحرُتقم
 ءزجلا اما اهلك رمغمب ةقاعتملا ءازحالا ترهظ دقو لمعلا 2 نا هيلا اذ_ه دبع عمجلا

 «٠ رو( اظلا كرش و 0 وهف سدقلاب صحا

 تاذالا ةسردم 2 ةيب رعلا ا الو ةيقالعلا نقوارطلا لا ةمالاعلا ا سرد

 رمصم ثيس يسرفالا يرثالا يملعلا عملا لل_مم يف جرو زي.راب يف ةيحلا ةيقرشلا

 فميض:ح ةعماج هنن هتلوم ذاتسالا انقيدص ىخذاملا لفغتادلا ُْ انع انا دف علا اها

 ةللفات لك اهاووقأإ هيف مش نباداعس الا ملا تكف يب رعلا يملعلا اء ءاضعا دحاو

 : اهرواج امو برعلا دالبب اهتم ةقالع هل ام كاهو اهاتعلاطو اهانبلذ اهمهاب
 ةي روس : يناثلا مسقلا ٠ رصم : لوالا مسقلا ٠ ةبب رعلا تاباتكلا يف ةءو داوم

 تل اللا هن هيف حب ةولع -,ىرتصلا ايها : كلثلا مسقلا ٠ ةيلاهثلا



 1 راث او رابخا

 واسرب ةئي دم يف نْيلرباَف ةيف رخل تاذللا ةلئردي يف ةيرعلا ناديا قالا ان ردنا
 م1875 ةئف ةئيدملا هذه ةعماج لخدف م اا لوالا نوناكن م عساتلا مويلا يف
 ئزاثلا 5 هقيفر ا ريهشلا رشدلف 3 اهسالل نات كيسديل أ هسرد مامال لع

 يسورلاباونلا سل < يف نيان-لا ثوعبم 560884316413816 يسنتخاكا اسس اغا دمت
 (ءاروعك ريا )ةيلاغلا ةابش لان يدش لوا ضر ىف ىلا يات او

 امحرتم ةيلاثلا ةندلا يف "نيعو ةمف اهيف ىذقف بدكوم ةفصب ةاردا ىلا رثالا ىلع لّعراو

 هالوت بصخم وهو ثتوريب 25 ايناملا ون الصنق ُِق ) رادربم وا احلا تدحاص ١ الغتكاو

 هطالعخال حيبصاف يالمالا قدقلا لاودا يف ةريم دئاوف هنم دافتا ةديدع نيكس

 | مال 1 يف لعحو المعو ع اولا زارطلا 0 ب رعلاب اكلاع مئابداو برعلا ءالعب

 ذادسالا لخغر ديعلا كاذ لئمو ٠ نيارب قف ةيقرشلا تاعآلأ هةريردم ِق هم رعلل ا 5

 ةيراوس ىلا ةلخر ةثالحز نمو“ ةقئات' تازغ كنا ىزرشلا ىلا تاخر دع. نراكلاق

 ايامك اييلع بدك و ناكلكارت راازو رثعنم لأ لحجر عدقمخللا بانك ابيلع كنك تلال
 ىلا ةيكلشلا ىلا لمت دقو ةيناثعلا عاقصالا نم اريثك فوط باقثا ع اضيا هتغاب
 يحلعلا عمجملا يف ا وضع نيعو نيلرب ةعماج 2 ب رعلا رس ردن بصغ4م زار ءأ

 ٠ 'العلا م لك ؛ الق دارفا اللا هزرك ال كنق وهو يلودلا يراعكم اللا

 قرخلا يف تحب اسوا لالا تالاغللااو نوكلا نئاارينتك ف رانراح اجلا
 مهدالل و ىلعسولا نورقلا يع برعلا دالب و اهدق برعلا دالب ىلع هيف مك يمال سالا

 م برمعلا ليقتسو ماىغ هل ناكو اهعئاا صو اهب د و امهولع رك 000

 3 اثناو اهبعاقصا 2 ةيديدحلا طوطخلا ءاشناب كالذو هب _ءلا داليلا ةضميف لهاو

 وأ نا 0 ىلع هالك تيس كك حرص ام امم نيل سأل| و مالسالا يف قءا را هلو ٠ ةيمالسا

 نيدلاب موق ةيممح م نا الل واح ةينارصنلاو مالسالا نا هيأر نمو 0 د دالب

 ديقفالو ٠ احن م اهناالا هلك نيدلا ىلع ني. مهاظ نيذلا كلذد ةداهشلا لها نيكل هد>و

 ١ 5 «ىةنس ةرداصلا ةريماعلا] للا نه ردع تلاثلا لل ارا تالا 1411
 لمان 121 كدا لانع 1غ 5611م 011 زعا]11 9

 مهن اها ةيقرلافلا للخلا سدتقملا ةل (؟ )



 هاقتاز رابخا 4

 ٠ 1 ماو 1 0

 دالب نم اوناكو ءاضعالا هيف رصاننام اندنع ةيرغللا عماجا نسحاف : لاق نا ىلا

 نم رصعلا ةجاحي مو مم مهم لك هدجيام ايف جردت ل 0 ةفلتؤلا برمعلا

 عيضاوملا يف فلسلا تتنك اوعلاطي تلا نيب رممعلا ءالعلا رظن هيلا 3 امو
 رودصلا يئاما قس 1 هيف نإ ند ) 1 5 ا ؤال نا ا 00 ٠ ةفلد هولا

 ةيناؤيملاو ةيئابنلاو ةيجيرشتلاو ةيبطلا مهبعك يف تيار دقاف ؛ مهقناوا الف انا ام
 59 فوقولا لبق اندلخ يف ري ملام ةيءاذصلاو ةينفلاو ( ةيكيناكيملا ) ةيلحلاو ةيندعملاو

 يب دوصقملاب 0-22 م (لئافلا اوغاص ني : رولا ضع نا 5 0 ْن ءاؤدلاو ةرنكتلا كالت

 تاريثلا يراردلاب 0 رردلاب ي رز تادرفب يناعملا كات نا مهةيس لق كالا ناكو

 نم اوناكف ةيرصملا رككلا نارا عازار از ماوو نوقرشتعاواهاشت وأ قو

 ٠ ناسحالاو لضلا دئالق ةفيرشلا انتغل يرلقم ظعا

 يف باصانإ هناف ؛ هيلا رام لك يف ضرغلا بصي مل موضع نار كناال ينا ديب

 ١ ةايكللل تادافا قلن نإ اذ نسي ال اذهلو . هضعل 5 أطخ' دقاف ( اندافا 8 لج

 ينوةحلا ةباصنت 5 لزايل هيف ران ءلا ةداعا ىلهتي صا ا لب ) ءايسلا 0 يحولا ىف 8

 5 را اي دح عبط تاك يلع هدقث يرغللا ملاعلا 5 انها قلاتلابد] هعضو يذلا

 .٠ (كيناكيملا) 5-1 تالا أ ع 5 باتكلا اذهو ةيسارفالاب هجم 8 همر هلا ةغالاب

 نيقرشتسم يعن

 نائره ناترام

 وضع يناالا 81311111 113160131111 ناّتراهناترام ذاتسالا ىملعلا ا:ءخ نا

 دقف :هاعنم هلصو نكممل و برغلا يف قارشتسالاةذتاسا نم بنتن نم ةامج يف ةيف فرش

 سوردلاديم ا دات االابد و٠ «تاقدملا 1ع هب عجن عا يذاملا ماعلا يف يفوت

 رداصلا رشع يناثلا ءزجلا رشع يناثلا دلما ةيسنرفالا يالسالا ملاعلا ةل# ( ) ١

 كعرانع ل 5[8ه0لع 8[نوانأطصدمم زر 701 الل ١51١ لوالا نوناكيف
 كلم, 11 106 ءعمتطئع 0



 راثاورابخا

 ةيردملا هب رعلا

 من رفالا تاعوبطم دقو

 يف « قرعم » عوقوتب اهبيك ناونعلا اذه تح ةلاةم دادخب يف ةغللا ؛الت دجا رشن
 : ايف لافةقازملا

 يف:ةعوشاوم ريغ يلاطافلا خلا ةحاح فرو الار مع هى
 اروها تءرتخاو ٠ تايجاألايف تردعبتسا ةراشحلا نال الا كلذ امو  فلسلا ناريد

 الا قطنبال ناسللا نال « يشرقلا ناسالا يف اضقن دعيال اذهو ٠ نابسملا يف نك مل
 نوع لك اومرص دق نيذلا يق روضقلا امناو ؛ دودو ريغلا [ظانإلا عضي فيكف / دودو
 يف اوقب نيذلا الها يانا باهالا ةضغ ةباش الا يشاموا اروع اهولاخو ( مهتخل عم

 ماوقالاو لايجالا نئاس يزن اهيا دهعلا قراس يف هيلع اوناكامب « ةينافلا رادلا هده
 : .عاؤدلا آلا مهخ» قد مواوضرقناو اوداب اطوح اوناك نيذلا

 ؛تزويفاملا نينا: 7 نادلكلاو :نويروشالا نيا نري رعشلا ترا
 نم نيا .٠.٠ نيا٠.٠.ت نيا ٠٠٠ ء نبا ا نويتربلاو نويفكلا نا نود

 ٠ مهتاغل عم اولاز مهلك , مهلواطو مهطااخ نم نيا * هرواحو برعلا رواج

 اهؤانبا عرذتي مل هنا ىلع ؛ اوقبام قبثو مهسفنا برعلا هاقب ةيقابف برعلا ةغلاما
 نم اهيتأت يتلا تامجملا نم ررضتن فقف ؛ اهيلا لاخلاو داسفلا برست نود لوحت عئاردب

 باجالا مو نم مهئايئارمتو مهتايداو مهتايدام يف برعلا ررضت ؛ جاعالا تامل

 لك لئاسولا نم هيف ام عيمجب عفدي نأ حق يب رع لك ىلع محمي لب يي اذلو ٠ مهنع
 بح هباقيف نكي لعقلا اذه: نال باين لج فرد ذاغا [هالودحل را
 هياع ظفاح هنال و ىذا هبصي ملو لاوطلا نورقلا ربع يذلا هرصنعو هتيموقو هنطو

 ٠ هتايح ىلع هءظفاحم

 يف نإ « داضلاب نيقطانلا يح ةديدج ماكمضو ةجاح ةجاحلا هذهب رعش : انلق



 ملعلا اعل 4

 وهذ 0 ؟ اذه نم يشل ليقف ٠ ثمصلا كالا مك ا !كلشلاا ندع يدع عبات هعم ناكو
 ا دل انك نان فا واك هنا ةمقنا لع يوزي اذه لماكتلا ناك و: + ثدخلا ري لهب
 را و 0 كلانا ىلإ غارخلا ضخش يلا هحوزبكلقعناف تاما ع
 كانك اكاب

 ناك : لاق ( "7 نييبلبا' سبات ١) باتك يف يووبلا'نبا خرفلا وبا: ءامآلا“ ىورو

 ضعب ىلع لخد هنا انثدخل .س القلا ركب يباب فرعي ةيمامالل يش دادغب يف امم رمغخي

 ةطق هيدي نيبو هتدجوفلاق ٠ غتانتلا لها بهذمب لوقي لمح مث عيشتلاب هفرعي ناك نم
 تأ ترح © 77 اهمدافا اهنيع 1 كيو اهسأرو اهرهظ حسم وهو "و ءادوس
 يا يف 1! كيو لاق 4 كيكب اءو هل تاقف ٠ ًاديدش ءاكب ىكبب وه ذخاو ٠ ريئاتسلا
 لعجو ٠ ينئأر ذم "يلع ةقفشوةرسح 1 امئاو . ارجوسم * اك < مالا كن ألو
 ٠ اليلق الياف وق ةرلا تذخا 90 لوقي ام هنغ لقعت اما 9 ء نم باطخ 0

 ؟امحايص اهنع تنا مفتفأ هل تلقف ٠ معن لاق ؟ هب اهطاخم ام كنم عفت يهأ : هل ت
 هأ ة فاعلا ا تلو نك 2 م9 نانناالا ضو خوسمملا تاانذأ تلق 1

 ملا دمك ا" ىلإ نيياوسملا" نقب اللا قي ارغلشلاو اياكم هذعاف 3 9

 اة دقالا دردلا ةيكاتتاةب وري اظااميخلت وأ ةمحرت وكي(: نابل دورا ةلمالسالا

 اذهاهنع قاض ىتلا ثالثلا لئاسرلا 2 ”قراقلا اهيا هع وسأ |يسح مديلاقأو مهميلاعت يف .

 يل رذملا 3 آلا ددعلا | م اندءومو :دعلا

 ام دمسح 22ج ها

 وأ ةثالث امم تفرع . 0 ةليأق هخساو ٠ لعب عبطو ا باعكلا اذه( | ١

 ان الع هيتكام 0 نسحا 30و هدا دكا ةليخي نم وهو ٠ ةددحا واهو يدنع ٠ ةعب را

 ٠ ةيفوصلا ةالغ لاو> | دقن يف ةداخ لوذل ابوسادقو ٠ عدبلاو ءاوهالا باب را دنت: يف

 ٠ ةلخا هله نم رَخ 00 قف 4م 0-5 انستفاو باع ىلا فصو ٍُُط انيتأ و رو



 /4 ملعلا طقأ

 ٠ تانتلاوهاذهو رشبلانماهيلا تاقتنا ةي رشب احاورا رويطلاو با ودلا لح نا ملاشما

 ادد ةينوكللا سلما ولا امعوضخ ُِ انأ َةاثامم تاقولخلا هذه نا: هي لا نك ةازملا نا" عم

 اودشنادقو٠ رشيدلا ارشعم ني اهادعتن ال 7 نش اول اان ئىدمتنال يهف ًائاممو دا

 ٠ مالسالا يلا نيستنللا ةيضادتلا ءال وه نم دحاو

 (.هازاق.ةييكس ابنا تاج لالا فر تار يغإ )
 ) هرارغلا 0 امو اهيعدو اهنع ريئانسلا هذهىرج زاف (

 :مهجعمو 5 لاقو ٠ ماعطلاو دازلا هيف مح وب قلاوجلا ) هرآ غلا )و

 ل كاي انار 1 لقؤ نا ا هللا كر 5 (

 26 وبا انر ا روك انتدإب نيش ناش ا

 ْ نسرلاو مازحا ِق م هتلحي هيشم لرد لكي

 يلا غنم رخافلا سوبللا نم ةلح يف يشي ناك نا دعب ( نكس ابا ) هراج نا لوق
 لعب الو“ ندرلاو مازملا يف هتحن يشي راصو ( نابيش ) يمسملا دلبلا خيش هكلم ث راح

 ٠ باقءلا زم كدضملا عونلا اذ ب يلتبا يتح ( ن نكس ىلإ ) نيكسلل منذ كاك |. نال

 نس رافلا يا نيتعمب ١ طايلا نم ناكو هدلب لهأ نمهفر- -. دحاونغ لضافة قل ل

 اذه بحاص ناكو ٠ نووعلا نع 1 راوتم ع تنعلا مورك ضعب يلا وف ) شيخا نم

 قرعسلا لعجو لعفي 0 لجرلا نكلو ٠ هسر < مركلا ىلع اروطان هماقاف .ا ا ب ركلا

 ]دج لاف 7 تحذي نئاو نحمل ن 0- اذه هلأس الو٠ 0 ريغ نم بذعلا مل

 امتدراط املو ير ماسالا" اليل ينأت ىوآ ت ادب نم ةفئاط نا ىوس

 اذه9 صالا 5 نم كنا ك.. اعل امو 0, ةدلاق 2 -ح لكب يف: طاخو اهدئاق ينذرعا

 دعا مو هتكرت لوقا اذه ا اف يف | مويلا هيحاضو ٠ 4. ىلو 2 6 ركلا

 من لك أب هعد : لوقيو يكب ذخا كالذ ما ”ركلا ينم معن الف لاق «٠ ءوسب هل ضرعتا
 ٠ يبا وه يبا وه

 يشك ارملا يلماكسلا دمحا خيشلا نع ثمو هالزن نم فارشالا ضعب اشبا يبثدحو

 فلا ل ءءاكزلا 1 ارب رسضناكو ة هيام نجعب راوفيذتم دليلا اذه ل دقو يذلا

 5 لاق . كإ رغلا هءاكذو مار و ماشلا الك هب لفتحاف ةردانلا عالطالا غساو

(0 



 ملعلا طقل م/

 ق نيسان ميرا لصافيس خيسنلا نم وه ةفورعملا ةديقعلا يهم معان :تلاو

 ارووكيف هنم قا دسج ىلا اهدسج نم ثوملا دعب لقنفأ هن ةقطانلا سفنلا نا نومجزيي

 داسح الاف ٠ ةليذر ١١ ىلع ًاصاصق كاذذا اهلقأ نوكيف هنم لد أ ةليشفلل 5 زح لقنلا اذه

 ا 10 ااه مو ١ ضيق دع اميقلاعم ليزستت جاؤرالاو نا هيفا
 ءاضيا ص'قتلاب محانتلا

 ماماو٠ تس تاناويملا داسجا لع صحقتلا نورمدقي ال ( ةيخغانتلا )و

 ان لت يو. ٠ ةيئاروبلا ةكئالملاب لك ايه:صيقتت دق: اهيقزت يف سوقنلا نا يلا نرهذب

 ةرم بلوال دسجلا تقراف ازاو ٠ ةينالغلا ثاداججلا وا تانابنلا ماسجا صدقتت دق

 يلا دوءت ع ةنم(١٠٠٠٠ ) نوطالفا لاقو ةنس(؟٠٠٠ )دعب الا ةيلا دوعت ال

 ٠ لوالا اهردصم

 ٠ دونها ةيدقلا مالا نم هب ناد نم رهشأو ٠ رسولا ف 5 يدق بهذملا اذهو

 رصم يلا سروغاثيف ءاجاملو ٠ هب ماع نم باوا مث نيب رصملا نا سن دوريه لاقو

 عجرو ةديرقعلا هذه مينع ذخا اهتنهك نع ةك ملا تاتي يي حيسملا لبق سداسلا نرقلا يف
 ٠ ماب أاهرشنف هموق يلا اهب

 هيروف نايوسارفلا نافودكيفلا نب رخاتلل ١ !وروأء ءالع نيب اهراصنا رهشا نم

 ىفوتملا ( ]621 :1؟©]262110 ) دوينار انحوي و ( ١ 3؟17 ) ةنسم فوتملا ( 010116 )

 ظ (.٠ ام )ةئمم

 لافطالا اوأر ال الا هذه مهتديقعب اواوقي ل ةينسانتلا نا ينللا مماقلا وبا لاقو
 لع نويقاعي امنا نذا مث كالذ مهتلاخ نم هب نوةجيسل ا 2( مو نومأتي متاهملاو

 ٠ ةيضاملا مهتايح را ودا:ضعب يف مهنم ثفاس بونذ
 راكنا )و ( موهللا لكا ميرحخ )و ( لولملا ) دئا_ةع نيبو خمانتلا ةديقع نيبو

 لوقلا وهو دحاو لصا :رع :يشان كالذ لك و ٠ ةقالعو بسن - ( يناوجلا داعملا

 ٠ ةقطانلا سفنلا مدقب

 ف”زارقلا نم هيلع اوادعسا دقو ٠ بهذملا اذهب لوقل قرف نم مالسالا لؤيملو

 -- اومهفف ( كاما م 1 حا يلي يللي الاوز ضرالا يف ةباد نم امو ) ةياب



 مال معلا يف طق

 ةدارإ ل ئاسرلا هذه ةمجرت ىلع (صي رح لضافلا جلا تار دك ا 6 انما
 هتلاخ تهبشاف ٠ ةيلع ة 1ع تاز ةيشأ وق لا يد ع ناو ةيدئوبكلا ةعألا سا

 ٠ لييقلا اذه نم ينااح

 الا ةفيوأ ريغ ةطشب دنا درا دق( قريقساكر) قخافلا قرشا راز انو
 (ةايدونك ) فاتن رهلأايلاو ناك دق وءهقراعم نسب هنا لاقق( راعدأ ) اهجرتم نع 100
 ٠ اهباكس ديلاقتو اهتغلو دالبلا هذه خي رأت نع هلوقي ايف ةق وهو

 اهئاكسو ٠ اسنرف ةيامح يح ةلخادلا ةينيصلا دنهلا كلام يدحا ( ايدوبك) و
 غرف ةيدوبكلا مهعنلو "' ميعامماناوظار ياذا عيجالماو كيلا زا نر
 اناكرا 1 نم ينلا ةيزويلاب نوئدي مشثو٠ ةسدقملا دونما ةغل ةيي تما ةغالا نم

 ٠ ( مسانتلا ) ةديقع
 يتلا ثالفلا لئاسرلا هذه يف مالكلا روح اهيلع رودي ينلا يش ةديتعلا هذهو

 اهمحرشم ةمدقم يف الو لئاسرلا هذه يف سلو ٠ ( مثلا طل رك انوع باز هل

 اهنا اهتباتك بولساو ابعوضوم نم زهظي نكل ٠ هيف تفلأ يذلا نمزلا ىلع لدي ام
 * هس فال 1 ةنالل نع ل ال دق 0 دهعلا هودق

 غحانثلا ةديقع ررقي نا لواخي مل اهفلوم نا ةلهو لوال ك ردأ اهيف هرظن نعما نمو

 ةليذر لاورشلا بائتجاو هل ضفلاو ريخلا ةصرامم ىلع هموق ض*- نا را امناو يف م قف ثءيح نم ْ

 كلذ اغ ف نيمادفالا نيتك ميك وأم نيب ثرح عئاقو و تاياكحب هض ع ىلا ل

 اهراوطا يف ةبب رغلا ةديقعلا هذهنم ٍبخعلا هسفنيف تلي و ”ىراقلا ذإي ٠ نصصق بلاف يف ٠

 ٠ اهب نيدقتعملا راوطاو '
 دحاو امهاسنعم لصا يف ( خلا )و وهو ( محألا ) نم قعشم ةغللا يف ( ختانتلا )و

 هنهو ٠ هلثم يلا ءىشلا لب وت كيس ( خذلا ) لامتسا غاش مث ٠ لي واو لقنلا ينعا
 ( ني ولما خحانن هالبأ )و٠ ائزخلا:ةيرط نادر ينحف اذ( فانكلا# خحأ ) ملوق

 ميلاب ( وحلا )اما ٠ رخالا كاكمامهدحا لاقتناو ناوتلاو ليلا لو هرتيغو ءاتنا

 ( مسمان ال عج ام نالف ) لاقيف هد ما علل يلا 'يشلا لب وج هس هلاهتسا ب اغدقف

 ( ادرق انا هبل و ( هخسم لإ باتنكلا خسأ ام)و

0 



 معلا طقل

 عب رثش نوحثم عمجملا را وع ُْق 7 افوقو ةسكرو ىململا انعم ءاضعا ناكأشب

 ىنم تناح "نا ىزبكلا .ةيازودئرغلا فراغملا ةرئادن ءازجا هيف نيراب نم غءاج ىزودنض
 تادلم لوح قودنصلاذيس ثدمد تناكو ٠ ضرالا ىلع ةرثا::١ سيطارقلا يلا ةتافنلا
 ةريخص ةعوبط٠ ةلاسر سيطارقلا كللت نيب تيأرف ٠ اهبارطضاو اهلقلقل عنت باتكملا
 اهرهاظ ولعب و ٠ مظتنم ريغ ايطاهسفن َلَع ةي وطه و ٠ رششعلا اهتاقرو زواجت ال محملا

 أ وتمكم ةلاغ رلا مسا ناك ٠ سفنلا زامشتو نيعلا اهنع وبفل ثيحب ربحو نيط نم خاطل

 ا و همم رت نطبكت ةغلأا هده 2 ف.دم ن 6 لئاسا كا وا اناوة 4 را ةغللاب اهيلع

 ٠ امئارق يلا ىدهبو ممجملا ةلحم يف رشنب نا هب يل  عوذوم هم يل نوكي و ٠ اهيلع

 ٠ اهرعا .يرطابو ٠ اهزنم ىلع فوقولا تديحاو ٠ ا

 نم اهتطقتلاف ةدومحملا لعلارطقل ىدحا وا ٠:دوشنملا ةلاضلا اهلعل يسفن كيس تلقو
 : هتمحرت ام امناونع اذاو ٠ ماغرلاو ىذالا اهنع تح“و ٠ مادقالا تجب

 ' يبو نوفلاةغالا ىلا ةيدو.كلاةخالا نم ةمحر ثم ةريخص لئاسر ثالث ٠ ةيمهربلاو ةئذوبلا»

 دقو ( 4011611310 آعع167© ) ريلكيل راعدا وهف ةلاسرلا هذه جرتم اما
 0 اولا اينكروتاةلالو نادم ىدعاا ( نكن الا )اةودم قا مك ةيدتيا تا

 ْ : هلوق اباهتساو ( ١51١١ ةنس سوطسغا ٠ راتب 0(

 يدو+و ءاننأ 0 ترف ةريغد لئاسر تذل نيب وسار هلا 0! :لا ىلا يدهأ (

 لع يل نيرمت ةباثع نوكتل ةدس نيزمشع ذم ةيسنرفالا ةغللا ىلا اهتمجرتق ايدوبك يف
 ظ تدعاف ٍقاووا نيب اهدي وسا ّط ترتع عيباسأ ةعشب ذنم من ةيدونكللا هذال ناقثإ

 ” الو نم نيكنا تزناو )لاق( مه ديف يدالب ا 50 اهتءارق

 ١ ةفلاشلا ةلاسرلا اما يذوب يب ركسنس لّصأ نع ةردويكلا ةعللا لإ ناتج رتم لئابزلا
 | ابيصم نا دحاو عوضوم يف ثحبأ ابلكو ٠ 2 0 لصا نع اهيلا ةمحربش

 0 ( دحاو طاق يف ةفوفلم ءارقلا روو ىلع اهترسثن اذا



 مق حلا تايذتقم

 قرشملا ةلحم كيس اهم. ظعم رهظ برملا ةبتك ةمأل ةءو#ت < ةخالا روش يف ةغابلا
 ءاب الا ةعبطم يف 1514 ةنم ةيناّثأ ةعبط تريب يف تعبط 107 اهتامفص درع ١ لح
 . كربسإ 1 ةيب رعلا ناتسا رنفه تسغوا روتك كلا ا_هرشن ٠ نيوعوسيل

 أ : ف لئاسرلا تادرغمو

 كغشينلا باتكك (م9) روشلا و تاشلا تانك( !ؤرضارلا كا رانلا اهاكك كل
 ةبدتق نبال لزتللاو لعرا باك ( ه ) دب ز يبال رطملا باتك( ؛ ) يعمصالل مركلاو
 نإللاو اللا باك قدم( »زدأي نيبال نيللاز ذل كاتك 0( زل الملا 0

 2 ةشعلا نإ نيدلا راي | 2 واب ) ةيعاينلا كادوا ٍٍق ةلاسر ( 1 )ةيدتقا قب

 انا فا دم وركو ثبآآلا 3 ام ةرخأتملا ةضا ا يي

 حرش ٠١( ) ل نب رضنال ةيرعلا فورملا كيس ةلاسر ( 1) ٠١4 ( ٠ ةمفك

 ش ٠ برطق تاثلث

 ىفوتملا يرن را يلعنب مداقلا دم يلا سئرال -صاوخلا ماهوا يف صاوغلا ةرد

 تاوقكو #١4 لوالا تاحفح يجافملا نيدلا باهش حرش هرخآ ينو 517 ةئس

 :ه ١5539 ةن« بئاوملا ةميطم يف ةناتسالا يف عبط دحاو دلي امهدالكو ؟ 16 يناثل

 نا
 الا/ءوأع,”5 101ع102- ٠ ( رثد اتعب  ريبكلا يزياكنالا عملا

 المدهأ ل1101. 1! طع ةانأأع1111011 11115110860 12171560 46

 كو

 53011111110( ةدولا تايالولا ثددوشوسأم ةيالو 2 دليفري 7 ةنيدم يف عبط

 711255. 8 ١ ا ةمدشلا "راقص نى يرسم ننازغط نع

 51١ 61/ [ حاف تادإ# هال مكاع دما 0 - ةكقلاب سوماأقلا هجرت

 اذ هيب كلاتلاو 0 يناثلا 1 1-2073 لوالا هناا عبط

 كح عبط ١ ملا ل يفوت سراف دمها فيلات ب لادبالاو باقلا 2 لاي

 1.4 هياوثع ددع ١ للم ه1 74 ةدس ةناتمأل

 يس ب اس



 أ فلم

 6م وقص ؟ راع + ١ ةنءىفوتملادي وءدسإ لئاملاررمع راش ين باوكو < باتكلا

 هاا! و115 ةنم ةيريمالا ةعيطملا يف زم يف عيط

 ىفودملا يدزالا دب رد نإ, نسما نب دمع وكب يلا :مامالايبشلا فيل :- قاقتشالا
 هيف ةدوجوملا لاجرلا ءاعمال تسرهف هليذ يلو ٠٠" وفض نيئزج يف دل< 00

 م 1881 ةنس ( اينما ) نذالوغ يف عبط ٠١١ ةوفص

 ريهشلا كيسزي ربتلا ىلعنب يبجي ايركز يبا عنوشلا فيلأت - مامت يبا ةسامح حرش
 : ةيريمالاةعبطملا يف عبط م15 ةدكص ؟ رزحم 4 ءزج ه 856 ةنس ىفوتملا بوطحلاب

 711 ةئس ىفوتملا يزارلا رداقلا دبع ركب يبا نب دلع مامالا زيشلل  ملاوسصلا راتخم

 ةيناثلا ةعبطلا 18؟/ ةنس ةيريمالا ةعيطملا يف رصصم يف عيطالالا هتادشص ددع ١ دل#

 يملا يوخالا يناملا نب رحعم ةديبع يبل تلا ت2 لا رن اعلا
 ءدملا عبط ةكفلومألا راغاف ثراء. منو لك نيدلح ىلا ممسق ه ؟١؟ ةنس يفوثملا

 ينافاارإ او )١1٠7( ةنس ثلاثلاو ( ١1١7 ةئش يناثلاو ١505 ةنس هنم بلرالا

 (1508-15.5 )ةنس ثلاثلاو ١5١5 ةنس يناثلاو ١5١8 ةئس هنم لوالا ءزجلا خبط

 ىلع ةيترم ظافلالا ريسفت يوحي سروف هلو ٠1١ ءازجالا هذ تادكص عون

 عبط 71 هتاقك ددع ةيزياكتالاب ةجرتم وا ةرمسف٠ ةديدع شاوح عم مجعملا فورح

 4111011]: 455عا1عإ 861701 نوثيب ليشاينوطئاوه زشانلاو (هدنالوه) نديايف

 ١ رثعه ٠١15 ةئس ىفوتملا يجافخلا دا نيدلا بابش فيلأت - ليلغلا ءافش
 ٠ ةيبهولا ةعبطملا يف 15185 ةنش رصم يف عبط "4 هتاوثص ىدغ

 نا دكا درشل .ةففاعلا نيكو ارت ىذا اننلا الات ةيوعلا ةايغارافلااطافلالا

 ةينانويلاو ةيئاربعلا و ةيمار الاوةيدركلاو ةيكرتلانم ةب رعملا ظافلالل لوادج تاق“ عم
 ا هتان الا زر ؟ينيلكتل | ةئاي ردا را تر نوللا رقبتي كمل" ةينيتاللاو
 نييعوسلا ءاب الا ةعبطم يف توريب يف عبط | هكر ص نا دا ةينمرالاو

 ا|9./ ةئس



 ع ناولالا يف ةلاسز
 مد ةراكل اهترمخ تدتشا ةعكن ةفشو ٠ ةعكشلاو ةعاكتلا ممالاو ( داوس هنرمح طلاخي
 ثو:رطلا ةمكنو ؛ ثردرالا ك4 محا لاقيو « هف قرم فال ةكتو ع الا
 عيصأ ردق يلا هالعا نم يه لوقو ٠ هنأر يف ليقو هالعا يف ءارمح ٌةرشق كي رقلاب

 ربخلا يف و٠ ةرمح ةبرشم :لجنلا مفةمؤتاج كاين: يرعزألا لاف ءارح رد هيلع

 (هترادتسايف قينل5 ءارمح انج مغلاب ةعكتلاو ثوثرطلا ةمكل اهنباكمفنا ةعلكل هللا بق

 ٠ رمحا ثين وهو ''”يواقنلا ةرمث شو لاق ةعكتلاكر محا لاق. يبارعالا نبا لاق
 [ (عاصتلا ةرشغ ةسكامإو دمنا عصانلا ةرمشع ةعبارلاو ةرشع ةفلاغلا ةلككأا

 نم غلابلا ىلع قلن لوقي مهضءبو « رمحالا نوالا هب دك "وب امم ثالثلا تاكل اذ
 ٠ منا وبا لاق « ضايبلا يف لاق , ام رثكاو ناك نول يا يفاصلا اهن» صلاخلا نارلالا

 عصانلا ضايبلا كاذيف كالبلاو عقاربلاو 05 لا تاروث نا

 عفانب اهدنع راذتعا سدل

 زازا لاقو
 ركبس# + رعشو ١' نيعلا .قنوب . «اعصان ٠ نضاني:  اهتقأ, اهسقار
 ٠ صلخو ةضادب دتشا اعوصنو ةءاصن هنو مصن دقو

 لقا يبا نب دب وم لاق

 عصن ىت> نيطقلا 1 نم عان بيق هءاقد

 ثالاح دوسا اولاق اك هب اوغلاب عصان رفصاو ققيو عصان ضيبا لاقيو
 ةدج“* هنثم ولعت ةارسلا رفصالا ود لاق عم دان رفصا تايشلا يف ٌةديبع وبا لأقو

 .٠ ىفيننخبا 5 و عصان ضيا لاقي 000 صلخ نول لك يف عصانلاو ءايلغ

 رعاشلا لاق عاصنو م مان رمح

 ناولالا يف ني ري بايثلانمو معن لوط دعب اسوب نادب

 نامذلا ١ قئاقشك  ةغاصن ' . ةرححو ضايبلاواعت ةرفص نم
 عصان وهف ةرجلا وا ةرفصلا وأ ضايبلا صلاخ بوث لك يمءمالا لاقو

 ةيقب ةلاسرلل

 بايثلا هب لسغت رمحا تابن : ةواقن عمج ارودقم نولا مب )١(



 ايإ
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 ىتتلا درولا اذاولدلا يا لال ناي ولا
 تضخلا ليقو( اهامح ىلع يوق هنال :فخن ىت> اهيف قيف ال ياولدلا عم ال لاق

 . يد لك نم رحالا

 كيسا يخي رذ رمحا لاقي : حرذ باب نم ةمدتملا لاذلا حتفب يضيرذ ةسماخلا ةلككلا
 ٠ هل 07-1 : را دب دش

 . 06رآ ادعجتارخي رذلا نم
 ذيدشلا تاوجرالا ديبع وبا لاق ؛ مجلاو ةزمحلا مهب يناوجرا ةسداسلا ةاكلا

 برمفةيسرافلاب ناوغرأ هلصا برعم ناوجرا لاقو « ناو>را ةرخخ ا ريغل لاقي ال ةرمخا

 (موثاكن ب ورمح لاق «ناوجرا وهف ههبشي نول لكون وكب أم ن->ارمحا رونهل رت وهولاق
 اناظر كا عراب اوال“ القار اكل اانا ناك

 رمحا اولاق اك هب اوغلاب ةرما ديدش غاسا رمخا اولا ةغاسو مغاسا ةنماثلاو ةءباسلا

 غلسا ملو؛ ةريخلا.ديدشلا هلك :اخل فم غلسا اعتام ايذاك هتي ازبار نا لاك قآق
 علساو غلاسا صربالل لاقي و ةرجلا ذيدشلا 'يشلاو جضني الو خبط ةكرخم غلسلا نيب

 ٠ ةغللا بتك يف ةغاسلا ركذ را لو « نيعلاو نيغلاب
 لوغث برعلاو هترمح ثدبف رشق يا فرق هن اكرمحالا ميدالا وهو فرقلا ةعساتلا

 ثب دحيفوةرما ديدش فرقرمح او( مدا ىوحاو فرقلاكرمحا) ةنهو « فرقلاك رمحا

 رخو يل كفا ةوتاك رجلا ديدتشلا ءااورسكب كل ةلا قزق معاد ارأأ كاملا نع
 ديدش بيس | عقام دينو هترمح تدقشا اعوتم عمتك ذينلا عم اولأق عتاملا ةرسذاعلا

 رعانلا لاق ةياغلا ةدوملا يف غلاهلا يش لك نم عتاملاو ةرجلا

 اناء دما ككحل ا اديج هعيطعا دقف ةذخ

 قبس أم ىلع نارحب و رحاب يلا بوسنم وهو ىرحابلا ةرمدع ةيداحلا
 لك نم رمح الا وهو ةلمع نيعلاو فاكسلا رسكو نوذلا حتفب مكدلا ةرشع ةيناثلا

 نرالا ءارجلا ءاسنلا نم ةعكنلاو ةديدش ةرمح غم فنالا رثقتملا عكنالاو 'يث
 مكن”لجرو « ةرمخلا ديدش عكن رمحاو رشقالا رمحالا ةمكتلاو عكانلاو عكنلاو

 مجعأ م تيطظأ نم وهو كارالا نم امرك اربع فص (1)



 ,ناولالا يف ةلاسز ما

 نورشعو ناتفثايغو تاركلاهذه عومجم امير يسنكاو هداوس وهو بارغلاكالح

 فارشلا ثول برملا ا دك
 : مضانلا لاق

 يناوحراو ليرذ كفقو ) ارح فاق نافو رحل

 عصانو 53 ىرحابو 2متام فرو ةغام غاسا
 رهاز ىعاقف عاصن فرقلاك

 ( ةلك ةرشع غيس شو رمحالا نوالا هب دك وب ام تايبالا هذه يف ركذ بلوقا

 يبا نع سنا ثيدح يفو ( ةرمحا دددش يا ناف رمحا لاقي ؛ ”يناقو ناق ةينائلاو يلوالا

 انق لاقب رح يا انول انق ىتح مكلاو ءانملاب اهفلغف ابةبصو اهدع ىلاعت هلا يغر ركب
 اكونق قب "يذلا 8 زوهاب 'ىلاق رمح ا لاقي و يلناقولصاو ناف رمح ا وهو ٠اونق ونقب امنوا

 قد لون دو-.الا لاق / وه ةأنقو هنتر كتالكحا

 داص رفاانم هلماناثأ دق رشم نيتم وأ وذاهب ىعسي

 . رولا ةدي دش يارقكااف هعمل دانك نايس ران تيدا
 ثدعشا اذا لجرلا ربا هنموةرغاديدش يا ىفارجب مذ لاقي ىنارجب ةفلاثلا ةلكلا

 هيناق ر ما لاقي لا ب و رحاب رمحا لاقي ةرملا ديدشلا رمحالا رحابلاو ٠ هفنا ةرمح

 ٠ دحاو -: 0 ىرحاب رمحاو
 ككل اظودثو ضت.لاقف,مدلا اهب رقسلو ضاحنسا ةأرللا ىو نبا لئسو

 قبس 15: ةرخا ديدشلا يئارجلامدلاو ٠ ةولصلا نع, تدعق 0 0 اضافات

 ةغلابلل انون وافلا بسنلا كيس ,وداز و .اهقمعو محرلا رعق مما وهو ربا ىلا تسأ دق هناك

 . جامعلا لوقل والا نمرود (,هععسو ميرتكل ركلا نار دقو ع-اولا ظولخاا مدلا ديرل

 هنمو محرلا قمع جيلا حاصلا يفو « صلاخ طوبيا ( ةيفارجبو فوجلا نم درو)

 ةرخا صلاخينارجب و رحاب محروهديسنبا لاقو( ينارحب و رحاب ةرما صلاخخلا مدال لوق
 ٠ هريغ الوفوجلامدهب صخي ملو ينارجب ويرخاب رمح ا لاف مهضعب مك و٠ فوجلا مدنم

 لاقي ةرجلا ديدشلا رمحالا داضلا نوكسش و ةمجتملا نيذلا ميتفب يضخلا ةعبارلا ةلككلا
 ٠ باعث هدشنا ام هي وقيو ظاغ يف ر>الا وه ليقو ةرجلا دبدش يا بضغ رمحا
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 ؟نايبص اوتنكا كادخلا يفو 4 ّخ ردصم 2:5 اهذاودت اهو نورك نا زوو

 قاللص نيب للاي لكل كاش «وذاوعا دلو او هلابقا هاو اءاشعلا ةمخ تدذتا اح

 ال لوقي ءاقعلا 0 نع ا فلله و ةكعلملا ةادغلاو يعل نيب ينلاو ةممثا ءاشعلا

 ( اوريس ث اخ كر - اواهءا نكاو ةلا | روغ: ني> هلوا يف اوريست

 : ديبل لاقو

 لاما ورا قوز نو رعد الا كلان ااكيانا ليلا كيما
 فنك مالظلاو ليالا مهداو دوسالا مهلدملاو « قبسام لع كالاح ىنمب كناحو

 محاقو اهيفمالعاال 00 هب غلابم مهد مدوسأو ((ة نيم يا يل دلو فورا

 500006 ,يدلاو « حافك داوسلا ديدش ماق دوسا لاقي ءافلاب محافك ف ذاقلاب
 ةفينح وبا كيش آو عاملا 2 0 اع ا 0 رو وحد ةلياو روحي و 2 اولاقف هب

 ني لااا دار دقي ليون طم علا افتح ناك

 ردا ىف هآرق ىلع .

 زيغكلا 0 لاق 20 3 لارا م 7 لاق ءالظلا وهو روخيد ع,ج

 ةدارب لاقو ( ريجايدلا عمجاو ه4سفل بارثلا روجيدلا _ لاقو « سدببلا نم كارتملا

 هداوسأ روجيدلا وهف تانثلا ساب 0 اذاو دامرلا نراك يدل ؤاتلا ا برد ربغا رود

 دي ركل لور داودلاديالاخ كبي ردا: ةبارغأ دولا لاقي -ينارخلا ةادكتويب انتو

 ثيم ريربلا ناب 0 ماخم امماول لذي ءاضعب ةرد ىأر

 )ع ناب رغ هعقو دوسالا هدوقذع ريربلا بارغو كارالا 1 21 جيفدلا 4 يع

 داراو ( امر بيغ وا نطق وا فوص نم نيأ يد ماخسلاو هول امو لذي ينهمو

 : ثيدحلا يفو ٠ دعحجملا بصقملاو ( اهرعش هب

 يذلا دارا: كييارغا هعخو اذاوتنلا ديدشلا وه ( كني ارخلا تيشلا غبن هللا نا )
 حاوسلا لب دش فناطلاب ندملا 2 برضذ تاب رغلاو 0 هاش دوسا يذلا وأ تشال

 اممو ) هراقنم وعو بارغلا كنج القي ٠ ادار هدششاو هدوحاو تدذعلا فرا وهو
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 دي رت كتارثلا تلح )لدن كف لاذ ةلردلا كرم ف رانا
 محالاو « داوسلا دي دشلا كي رجتلاب كوكلملاو ىنعي كناحو كلاح دوساو ؛ هراقنم

 ( ةجخلا نيب محا تيكو « محا هلعج هنا هللا دمحاو ٠ محلا نيب محا لجر لوقا دوسالا
 دشاو « ما ابيك نركيو ؛ "يندم اعْبك سرفلا نوكي نانول ةتكلا فو يندصالا لاق
 رانلا نم قرتحا ام لكو محفلاو دامرلا محلاو ملاو ٠ تيككلا رفاوحو ًادواح نا
 ( رارملا يفو تاباللاو باللاو بوالا عمجلاو ةرملا ةباللاو ةبوالاو ٠ ةممح ٌةدحاولا
 ةيرول ةده عا اذ لإ امافنيكت ناترح اهو « ةنيدملا يال نيب ام مر> هنا ثيدحلا يفو

 ءا ىبونو اكوا دز هأللا لق هالو ةراخ اهكبهلاا لاا نترالا دل

 ٠ ديك كذبنرخ الات
 ايمواف اهتم ل هلا ليلة ودعا الاتفال !ةذال

 كيا بورلح دوا لاقي كلاملا بويللاو مومْيلا اذكو هنايب مدقث كاولخلاو

 دقو« داودلا ديد كير كانا وكلا ىلع ديدغلا لاللا سوما ك5

 يأ بيننرغاةوسا اذه لاقي ءارلانؤكساو ةينقملا نيذلا شسكبا تري ارذلاوا « انما هنن
 نال كنبارذلا نم الدب دوسلا لطم ةبالا يفااكد واط دبا رغ اتلئاذاو ؛اداردلا ك2
 اذا بهيغ مدا سرف لاقي « بهايغلا عملاو ةللخلا ,بويخلاو ؛ مدقت ال ناولالا ا

 محافلاو؛بزال و مزالك ءابلاو ملا تفاعتي ام ًاريثكو « بهيغلاك مهيغلاو ( هداوس دتشا
 مخ دقو لوركا مٌرعشو محاف دوسا لاقيف هيف غلامي و ةموك ا نيب دومالا يش لك نم

 :دشناو ٠ ندملا دوسالا وهو ةموخ دقو محاف رعشو امو

 ر محافدوساو ميراتلقم ا اهبابش دور ءافيه ةل تبع
 ام ةعرقت وا اداوس هدا وا هلوا ٍضو ليللا 00 هنمو هداومم ايف ههتحو مو

 الو هرخنآ نم ر»ا ليالالوا نال اهرط كالذب تعم سانلا مونىلا سحّدلا بورغ نيب

 : ريك ىإق نو هوان اه قدم وحن ماخ ابعمجو ءادشلا يف ةنش
 ايفاوخ اديك ناجل للا نمل هيما [ قدم ماكل .كارعشا عازاخ

 امنا لاقف مهضعب هك ردتسأو ناسللا هعبتو يرهوجلا هلاق اذك ةبيتك ركذي هلوق )١(
 خيلاعلا عقل ازا( ةيلاوفا] هر 1



 ناولالا يف ةلاسو 4

 تاصح داوس عم ةرمفلا تطاخ اذاو ؛ ةببكلا يه يتلا ةيراجنزلا تلصح ضب
 ٠ ةياينلا تاصح ةرمح ليلق مم داوس اهب طاخ نا ةيئاركلاو ةديدشلا ةيئاركلا

 لافواولالا رئاس سقف اذه َلَعو ؛ ةيئاوجرالا كاضح ةرمح اهب طلخ ناةيلينلا
 (ةرمفملاو ةرغدلاو ةرخاو ضايبلاو داوسلا ةسخا يف لصالا ناولالاب نيفرتعملا زم موق

 111 اذ ةدعاتملاب ليم اذه قمل سكارعلا للطلب ىفاررإللاو اهةلطوم ناو ةسفتا لوف

 امنم رهاظي هناف ضعببا ضعب طاخ مث امعان اقع تق اذا ةسمنلا ناولالاب ةنولا ماسجالا
 ناولالا راش نا لغ كلذ ل دق ىلا هبا دبش !؟اتاطاتخلا ريواقم سلب اةفاحتلا ناوثا
 دضعلا لاق م صيخلت) هحرشيف دهدلاديسلاو هفقاو يف دضعلا هركد'م اذه « اهنمةيك ىم

 ا 1 تاكا تبغ الاخ ا لع ةكملاةاذه كوت ىذا كلذ قللاوت (هارتنت
 0 ارامل د 011 ردا نو دك لك نال ءاؤدغي كت + يع اول
 نا زوجي طيس نول يثةدرفم ةيفك كانهنركي نا 21 قف الوهب مز ا يلا ليبس

 ٠ ىئاقملاب لعاىلاعتهّللاو هيف فقوتب نا بحاولاف اهنم ةيك سم ةسجخلا ادءام عيمج نوكي
 : قيفوتلا هللابو ةزو>رالا حرش يف دصقملا

 ىلاعت هللا همحر معانلا لآ :

 يمشملا يبنلا ىلع الادهم ىملاعلاهلا ادماح لوقا

 ااراتلاو كوبا يحلاالاورغب ب كانبرا هواري نما
 "''يب ءنوكلواحاوككتلحم يبو حا كلاح دوسا

 تل رغواك وكاح س دنحو 2 بوراحوا مومجي كاواح

 ”'محاق ملدمو كناحو 2 مافو مههغو بهغو

 تلردلا كلل وا كَ لرب لا كرا كور كح كلاانكو

 ىلا ةجاح الف كعكلا نوطظب هه تاالعما لق ةولصلاو دجلا ىلع مالكلا لوقا

 فتائثثا و درسالا نوللا هب دك وي ٠١ تايبالا هله ين ركذ دقو « اهيلع مالكلا

 هلثم كلولحاو هداوس دقشا ةكولح كالي ةيشلا كال لاقي كالاح ٍشو « ةلك نوزشعو

 افا موت مهضعب (؟) كنكتح “وا كلجتس# هباوص لعلو ىلا ارز
 ظ لصالا شماه نم ها فاقلاب وه لب في رش وهو ءافلاب



 // ناواالا يف ةلاسر

 دتال امنع ةطسوتملا ناولالا هذهب بكرتيام فالثخا الواو ٠ داوسلا ىلا مث ةيلينلا يلا

 لوقص مسج نم غوضلا سكعلا اذا يا ةب رجح داوسلا لقنيال 'وضلا ( بارا ) قي رطلا

 نا بجو ضايبو داوس الا نكي واف دوسا هيلا سكعتملا رسمي م رخآ مسج يلا دوما
 كفافشلا 'المالعجا لحال يع اغا نارلاللا .ةذا نال معلا لاك دما نك

 الا نكعديال نا نمدتوقا دازعلا تود ةفاففلا ةزجحلا !نيولركلا اه ارتكتتالا مطلب
 0امطق لانا“ اورو ءاوقلااودر ىلا !اركاجلا

 قحسلا هلءفيالام ضايبلا نم ةرولاو صجلا يف لعفي خ.طلا نا ( سماخلا )

 ءاوملا اهلخادف ءازجا قرفتو الخل امهدافا خبطلا نا بيسب اهضاد سالف ليوصتلاو

 خبطلا لعفي ام لثم امهيف نالعفي لبوصتلاو قدلا يا ىدسلا ناك الاو 'ضملا

 دقف انيس نبالاق ضاضيبالا كلذ تجوب جام امثدافا خبطلا نا ثوب اهضايب لب

 ءيضملا ءاوولل نوكي نا عنمن انسل م٠ ءوضب سيل ةقيقملا يف ضايبلا نا هوجولا هذهب ناب
 د11 دب ةك ةلثمالا قلما ءوزكذ ايف نضانباال ناب اناس عراة فرتعا لقفا رد 1
 ايف ضايبال نا عنم قا و ةياكسلاب سحلا نع نامالا عافتراو ةطسغسلا مزاتو هوحنو

 بابسا دحا ةفافشلا ءازجالاب ”يفملا ءاوحلا طالتخا ناب لوقلاو ةلثمالا نم هوركذ
 مت دعبا هب اناق ام سيلو نوالا ثودح هعبتي جازم كانه نكي مل ناو ضايبلا ثودح

 يف ناولالا هافتنا هنم مزاي ذا اهلك ناولالا ث ودل اًءطرش ءوضلا نوك يف ءاكسملا لوقي
 ملطملا تدبلا نع دلخم حايصملا جرخ اذاف اهاحم ىلع ءوضلا عوقو دنع امثودحو ةءاظلا

 مودعملا ةداعا ةلاتسال اهلاثماب ةنولم تراص ديعا اذاو اهيف يلا ءايشالا ناولا تفتنا

 هاوملا ةطلاخم ةفافشلا ءازجالا يف ضايا ثود> نم دعبا اذه نا كش الو مثدنع

 ها جات را
 لصحت ناولالا نم يقاوبلاو لصالا امه لاق ضايبلاو داوسلا دوحود فرتعا نمو

 'نك ءوض غم اطلخ اذاو ةربخاتاصح اطلخ اذا اهناف :ىتش ءاحنا ىلع امهنم بيكرتلاب
 باغ نا ةرخا تاصح رانلا هتطلاخ يذلا ناخدلاو سمشلا هيلع تقرشا يذلا مالا

 داوسلا ىلع ءوضلا ةبلغعم و ( ةَمملاف هيلع هتبلغ ثدتشا ناو ةلْا يف ءوضلا ىلع داوسلا

 عم تطلخ اذا ةرضضخلاو ٠ ةرضحلاف قرشم داوم ةرذصلا طلاخ ناو ( ةرفصلا تاصح



 اال .ذه هنا هلأ افع قمرا ألا 0 در لاك اللا ريقفلا ل ن1 امل

 حار ُددحأ| ه 0 هيقفو ,رصع ةمالع ابمظن ٌةرصتخم ةزو>را 0 تاق

 يلا( لما ل يذرو ٠ يلاعت 1 همر ! 0 انتا حراشلاب ريهشلا ىف ونحلا نعلا ن 3 ىلع م 3-7 ١ ةيادحلا

 ت0 ٠نامزلا ميد ا يف ءاب رعلا بر هلا هب قطن اع وح ٠ ناو الا 7-5 1 5 كلذو

 هاو نوللا ةقيتح يف فذلتحالا نم ناك امزاريفا 5 ذا ةمدتع ؛ حرشلا اذه 00 1

 لع ف٠ ةفاتخلا ناواالل ةعوضوملا ءاومالا 52 ةعاأ 0 هب ترفظام اهي 0 5 1 أ 4

 ل ولامعنويبسح وهو ٠ قيفوتلا دقسا هللانمو ةتاخودصقمو ةمدقم لت 0 اذه

 اهف فالتخالاو 0 ةقيق» يف ةمدقملا

 ةرغصتملا ةفافشلا ءاز>الل ضايملا ل ا هر : ق نو | دوحاوال لاق 20 سانلا نم

 نم ىلا عضوم يف كو جاجإلاو رولبلا 5 جلقلا يف امو ءاملا دب ز ين اي ًادج

 ءأ ولا هب 0 ا دا ل تجو مل ءاملا لاق نم مو 7 كلذ كضد ليخش ةااوعلاو ) جاجزلا

 خاضشال هتاف قيقح نوأ داوسلا ليف و داوسلا يل | 2 تارا كلش اذا بايثلا ناف اضياو

 ىف رطب امال ثودح مل الإ ءانشلا 2 0 (١ ف أديس نبا لاقاؤر لايم ءا نجا

 ضيبلا ضاي ن 9 ا (لوالا) هوجوا ثدي دقدتمر خا 8 كوم يف لا هوا ليلا ريغى ىا 0-7

 ا ذأ| ) لقا خبطلا كعب هنال ةيئاوه 4 رانلا 5 و 1 لوب ضيا ريصب

 سر 5 هيف للا , ىتح جنس ادرملا هيف خبط ل وهو ءارذعلا نبل ىمسملا ءاودلا نا

 فاش نال هضاضيبا 8 ضاضيبالا دعب نجي 5 ةياغإ تيب ىلقلا هيف خبط ءاع للا 8 2

 00 فر نوكي داونلا ىلإ ضضايبلا نمي ءاالا ( (كلاتلا ).ءاوللا ديف لخ داو قرفت
 نخل 0 دوني ع كاذك م ةيدوعلا ىلا اهنم مث ةربغلا ىلا ضايبلا نم مسجلا هجوتيف
 مم ةرسضملا ىلا ضايبلا نم ذخأنو؛ داوسلاىلا ا شايبلا نع

 ةرمحو ةربغ' هيف نول نوكسف مغب )١(



 07 نهذلا تارذش

 دقو 50/ ةئس قوتملا سلدنالاو برغملا بحاص ىلع نب نمأوملا دبع رعش نمو

 هياع را وثلا ذك

 بةرلانمايلغلا ىلإ ست تس نا١ ظار اي اوان اهب. راتخأال
 نتكلا# ليطا اص هرااش اريل كاك لا

 هيايع 0 تاوذنلا هفاطعا كا ترس ماوقلا 0 في4ذمو

 هيضةح هن عورلا داع 1 كي ذب تاغ 5 ىفام

 دا ص 1 م ا ا ا
 هي دح ىلع تقل هغادضا 6 او ةءضرا هب ابر رعشلا ام

 هيدي عوط نآلا ياقو مهيف دفان يرماو يدب عوط قءانلا

 ةياع مارغلا اطل رورو هلد_ءب 0 0 بحجئاف

 هرءش نم 501 ةمم قو اوريقلا 6 ضم 0 قي مي

 هاون دب ل م لع انعام جام كار ظن نا

 أ وخو هرارسا فشكت ةرظان د ل م م

 :اضيا هلو

 ىعمد نم ضاف يذلا زاكقم ءاجا كرا ّح يذلا ماعلا ر طملا لاس

 يعبط هلءجاف ربص يل نيا ءرمث افملاو د ىلع اهؤبط# كيكات

 ا ا
 لخاغم نيد فاد و هأتابو اي اهرحو محملا ران ٍِق كاركف

 يكل كيعس



 رخل فردا ا ا وبلا نق ا تمار قوشتو عب

 دلوو يبابعلا هللا سعال ينتقملا ري زو ةريمه نب ىبحي رفظملا نب نيدلا نوع ري زولا
 تارإحم :دع 2 لسمو يراخبلا 2 حارعصلا يناعم نع حاصف ذالا تاكا وهو

 مودك سيلا نيدلا يف ههقفي 0 1 درينم ثددح حرش ُِق ع دلت ان

 ركذ نا ىلا مالكلا هبل "و هقفلا ىنءمىلع مكن و ثيدحلا هيف حرش ةيب علا 9
 ةلاقم هل درفنسو نب 0 ةعب رالا 5 نيب اهيف فلتخلا و اهيلع قفنملا هقفلا لئاشم

 يزوجلا نب جرفلا وبا ظفاحلا مامالا هاور 5 هرعش نم ةصوصخم
 0 ءاالا هلق داعي 0 ٠١ لمت شلل ثم سعلا اذ كب

 0 امنا يارلا ىرت سان بي امو

 1 علا يسم 5
 توم اهني لفغتف ةايحلا حور اهبعدخيو ا

 لاختي انفلاب زج مسجلا نم اهتايح نميضقني ءزج لكيفو

 لمعي وهو هلغشيف ىتفلامم>و

 يوعرتف بايشلا

 ىفغقنت واهو مس يف ىفلا سفنف

 نبا لاقو

 هظف<4 تبع 5 سفنا كفرا

 سا يىبدشل آو ير ١ روح

 50- كيلع أ لوما هأراو

 : هسفنل اضيا ييدشناو لاق

 رظتني قملا عابتاب يذلاامق رثالا ال نيعلا اذه هلل دجلا

 ريغلا انا شازادأو سك فءعضو ةقوعم لاغشاو توقفي تقو

1-7 0-1 5 
 كر نا ر 0 ممدنع ل موعراصم ىووم يلا ىف .سانلاو

 مهتمالاس نم تاعداخ مم يعسأ

 4ي رطيدشرلايذ نعم علااثاو

 هب ع ال ءاد ءادلا بعصاو

 امقب ود سضنلا سك ملافاو

 اورعش امو ىويملا يلا نوغلب فذ

 رشبلا قاخي هياع لصا لهجلاو
 ررسلاحرطت موي لفطلانم 6

 رمد وهو كش فمات قادلاك

 رفلا اهمع دق اهءازجا نإل



 الو تهذلا تارذش

 نيرددلا حالص ت:راطلسلا نإ يذاع ن بورا نيىقرشإا كامرا د
 ٍيط يلا قاتشا مث نيتس ثالث اهب ماؤا ةينطابلا جراولا نم نيا اذ وهو هنم نسالا

 017 ةنس ةإ ردتكسالاب تامورصمىلا لوح ٌمهيخال اهب بان واهمدتف اهجراضلو قشمد
 تام ماختأ و سائلا دوجا نم 9تراك و ةينوعلا ةلحم يف هتنفدو ماشلا تس هتخا هتاقنف

 يل رن يحلل نيدلا فدي ءالاقزا دلاحالص هوخا هدعاهافوف رائثيد فلا اةئام هيلعو

 لا لاا , هنفك فلف ربقلا يف وهو هتحدمت مونلا يف هتبأر
 نديلا ئدراعادنم خص ا هلا اقورعم ن :انعفل ل

 ْ د ماشلا تألم هيىلذب دعب نم لخب هباش ك دوج نئاظت الو

 0 ع 3 1 لكنت يم ساراايدلا نمر > لا
 رعش نم ه1 ةيسي قوتملا ىما لا ةقليطا هلا ريظتسملا

 ادسي عادولا ممر 1 تدل ال 15 لفل ا
 اددق يوملا ىوهي نم قئارط ىرا دقو رابططالا جم كلسا 2

 اد.با 0 هلؤ يح دعب لرد 5 ا بالادبع ضنا تدك نا

 رءش نم 486 ةنس قوتملا ةيماظنلا ةسردملا بحاص كلما ماظن ساروا

 ه"ويصلا و ةرض تاكد "لق هوق 0 نينانلا تحف

 هون الب 2 ىدمو»ه ىكج اصعلاو ين 5

 زواج دقو ه 14 ةئس التق قونملا جملا ةيمال بحاص ريبشلا يآ ارهطلا ريزولا
 نحاض نا اريغ, رووشم رعش!ناويادا هل بدالاب يف هينكا داع اهل ديشت هديءالو كلا

 : يأ ام هل دروا باتكلا

 قاشعلا رصقاو وللا باط ادب نم ىوملاو ثأام بلقايا
 اوقافا مارغلا سصاك مهمجءزان يل - ٍ ةقافالا يف ثأل ادد اموا

 قارا هل ىجريال ىوجرت 2 يذلا ءادلاو حسو ميسنلا ضرم
 قامو> ىلاضا هياع هسوطت يذل 0 قربلا قوفخ ادهو

 ؛ : دواوم هءاج دق هلو
 يي داز 0 يئمع رفا قر الع يفاو يذلا ريغملا اذه

5 



 شعلان تاارذتغ /
 هيلع ل ىلدف هيلا هللا هافوت َىَح هتما يلا نيصخأ | ىداو هئيد رئاعش هبر نع غلب ملءو

 د رقما ناو خياقسأللا]ةئانيناأو قيباونملا» ةكمؤلما نما. ذحنا لع اهالضا ة الاه للغفا
 اناا ومو انووعياللعل ادانان اناا كونو داو تاكو اذ يناالا ليك لوطا

 ' قارفس قاد اازالو اكد ريكا و اسنيم مكن رقا "يلع لصيإلو فكل داو فوق
 ينولخو بارتلا "يلع اوذحا مث نبالاب "يلع اودسو يدل كيس ينوعضو ةبارق ينم ؟كرفا

 متاسنا اريخ اولوقف ميعمجاب اوفق مع اهوركم ينع عفدي الو ائيش ينعيننيال 6 يلهو

 قلخي مل هتيل اي اًئيش نكي مل هللا دبع تيل اي لاق ع ّتفرع ثرارش دك اكتمل
 ( هسفن ينعي )

 ةرجسإ دخو ىرث ام ظعناو يم ندا قام ابا 5 مصتعملا هدبع يلوو هيخال لاق -

 ردن الل رهبان نما لوفد يكلي ل طعاما يكف طا 31 !ةفذلخعا فب لمعا زو كليخا
 مهب موقي أمنا كلما ناف ةيعرلا سما نع لفخت الو توملا كب لزن دق نأكق هلامعاو هكلاب
 نم ذخو كاوه فلاخ ناو هريغ ىلع هءدقو الا نيلمحلا حالص هيف ىعا كال نيبثي الو

 : مالسلاو هلك مالا ِق هللا قئاو مفيعضل مم و

 ها/ ةدس ىفوتملا نيدلا الص ناطلسلايخا يروب نئدلا دحم كولملا جات رعش نمو
 ريغص رعش ناويد هل ارعاش ابدا ناك و ةئنس نورشعو ثالث هلو

 ثبهذا ىلع برغلا بناج نه ابكحار هقثعا نم لبقا

 برخملانم سمشلا تقرشا العلا اذاي كنان تاقف
 : شيا هئمو

 ابضعهظم ىلعاقيس اهاشايو هدب هيبشلا حنرلا لماح ايا
 اب رةالوانعطت لواحامو ثاتق ام رف ثالسام ما ٌحولارذ

 وباو كباعب تحاص يداش نب بوبا نب ءاشنهش نب هاشخورف نيدلا نع رعش نفو

 هام تحاص نيدلا يقأ وخاو نيدلا حالت همعل ىشمد بئانو دحالا كالملا ارمحاض

 هلوق 578 ةنس قوما

 هعقوم ندحا لدعلا ؟> 0 و اهقوقح رومالا يطع” نا تش اذا

 ةعضوم ريغ يف ”يذلا عضو جيررفلا + اري ما زيغ عم فورعملا عنصت الف



 لاق ةيثفاشلا ,يرقلا لما نب دمع نب دمر تنب تنزي ز ءاشنلا نم جر ناتو
 لها نم ءاسنلا لضافا نم ناك. يرغلل ةرشاعلا ةئاملا نادعا يف ةرئاسلا بكاوكلا يف
 اهيخا ىلعو اهدلاو ىلع تأرقو 4٠١ ةنس ةدعقلا يذ يف اهدلوم حالصلاو نيدلاو ]علا
 اهيف لوق؛ ةديصقب هتحدمو اهط# ايتك هل تيتكو ًاريغك دلاولا خيشلا اهقيقش

 زي تكرااو رملاعج يذلا ىلعلا افا
 لنك ىلإ طابت تاكو كالا

 لمعلاب معلا عبلل ه6 هو ماق

 لزي سصهدلا ديأ هياد هللا كح وبن

 ليان لضفلااذ نسل اوبحعت هيديشاجإ) للدعشاام ءاكدي و هين يلع اذ

 ليتخاهلةع ىرولا يف هأ م 3 ا زك م لاك هصخ هالوم كاذ

 لمح دقمفلا هبو يديسو ينيشويف 2 لصوام طق هلف هلضفا اًولب وا

 5856 ةعس تدق وذ ةناخملاو ةقرلا ةياغ ِق اهريغو ظعاوملا ُِق أاهرعشو

 علاطملانيع هب رقثامرا.خالا فئ.طلو راعشالا سئ هنن نمآضياباعكلا|ذه ىوحدقو

 ةافولا هترمضح امل 5,15 ةنس قوتملا ىماعلا هللاب دضتعملا لاق

 قب ال كناف 0 دا

 هع مأ ينا صهدلا نه 1 الو

 عدامو «هسيلادلا دي دانص تاق

 اةأرلا عدو تفص نااماهوفصدخو

 اد ةد يل 2 و الاد يل قمل |

 ا ةينظ ىلع لوما و اودع

 دج أ

 عزان لك نم كاملا راد تءلخااو

 منلا تغب انف
 نر لد_مخاو اهس ىدرألا ٍينامر

 دجا ملو تعج ٠١ ينع نرغياو

 ه4هعقرو ارع

 اقرش مهتدرشو ابرغ مهتدرشف

 اريد تا سانلا باقر تراكو

 ىقلأ الاجاع رفح يف :!ذرازا اكيف

 اقر |مح كيس ةآيحالا كم ىدل
 ىراام نوم دمم يرعش تيلاايف قلأ هراث مآ هل دما فتحا

 نه اهبل, ةلس بيسر, ١ يف ىوتملا ئمابعلا نوم اا ةيضوءاش كد
 كي رشال هدحو هللا الا هلا ال نا د+شي هنا نور هنب هللا دبعةيلع هب دهشاام اذه

 او هلوسرو هدبع ادم ناو قولذم هاونس امو. قلاخ هلاو.هريغ ربده الو هكلم يف هل

 هياع هللا يبد ارث ناو ىح راذااو ىح ةيحلاو يح باسملاو يح ةيعبلاو لقح ثوملا



 بهذأا تارامش 0

 ٠ ةئس نيعسل نع ٠١ أ ةنس ولالا عيب ر يف تيفو: يناربطال ريغصلاو ريكلا نيمعتلا

 يروباسيلا 5 يناجرحلا نحرلا ديع مهاقلا قا كت تم ما ةرطا بنإ ز نهنمو

 قو( يوار غدا يوارفلا هيف ليق يذلا !ٍ يوارفلانبا نم تععم و6554 ةيدس تذأو

 ل هيكل ىدامح ْ تيفوت ةفئاظو يريثقلا نب معذملا ديعو ياحشلا ىهاز

 لادا الع عطقتاو ةدس نيءسو ىدحأ نع

 ةي ريبزلا ةيشرقلا لضفلا ما ماشلا ةددم ىلع نب باهولا دبع تنب هِهقترك نمو

 نباو تقواا وبا | زاجاو قالخو تايزلا تااسح نع تور قبقبحلا تنثب فرعتو
 تش ةردالا ىذا ويني تاابك تش ررو قاع وق اتوا نإ لخابلا
 مالو رولا كلر فلازم نقر ناظم ايناعتم

 نم ثدععم 650 ةهم ثدلو نيدلا حالص ناطاسلا نب دمحا تنب ةمطاف نهنمو

 تشي ةمطاف نمو ٠ ةئس نيناعو يدحا نع 1/4 ٌةعس تيفوتو هدزربط نباو لينح

 ركاسع نب ماقلا يلا ماشلا خرم نب مماقلا نب يلع نيدلا دام ظفاملا تنب اع
 0 را نر  نالعشا يف تفاوت و :ةعامحو دزاربل نبا نم نيوسو هذ ةعبس تدلو

 ةعسا قيزاهو لمح

 جاتلا نم تعمم ةيد:كلا ةيقشمدلا ريخلا ما زاواق نب ىحيتنب برعلا تس نهنمو

 ةئس 15 نعم وعازف ثيفؤتاو تاينالبقلا "د زريط نبا ّط ترضحو مثالوم يدنكلا

 0 اك را راك ا كفلطع نب نامل الع يف 'ظفاطا تنيبائوملا ةما ةماشأ قيجدو
 ناضمر رخاوا يف تيفوتو ءازجا ةدعب تدرفتو دزربط نباو ليدحو اهيبا دجو اهدج

 لماك ف يلع نب 9 تب تنب ز نمنمو ةنسالا/ يشرع مم رافا دئع رزيشب 106 قة

 | ل اهتم ذز الط واو ربل وف تنم وا لملا مانةةزاكلا نرهجللا ةحتيشلا نازملا
 584 ةنس لاوش يف ثيفوتو ةعس نيعست و امد را تشاعو ةماطلا اهيلع محدزاو ةفئاظو

 خيشلا نعافسل نورك ىهذلا لاق ةيطاصلا لضف نب دمح| نب ىلع تنب باد ز نهنمو

 فلا رف دن قنادر وتفو !(نيافلا 7 تبالاقهبق رمزا فجش تيفوتو قفوملا
 حجار نباو اهلج نع انل تور : يندذلا لاق ةذداعلا ةحلاصلا ةكرادملا يمدقللا قفاوملا



 15 نهذلا تارذدش

 يدبمنب رميبانع توردقو رائثيدفلا اداطعاف ئوديجتلازب قرا لاذف 20

 ما لبعد نب رغظملا نب يلع تنب همطاف نهمو ٠ ضيا ةنسلا هذه كيس تيفو: يمرافلا

 يبا نع يلاطخلا بيرغو ملسم ميج تور ةئرقملا ةيروباسنلا لدالا ةيدادغبلا ريخلا

 يتلاوا ه؟؟ ةئس تيفوت ءاسذلا نقاث تناكو ةئس نيعسأو 7 تدشاعو يمرافلا نيسؤ

 ناهبصا ةدوسم ةظعاولا اهبلا ما ةيوادغيلا دعس يلا نب د تنب ةمطاف نيمو ٠ أددعب

 ديكس نفك يراخإا حي تءعمو يفقثلا درت نب دمحاو يزارلا لضفلا يلا نع تور

 ةنبا دحاولا ةمأ نهنمو ةنس نوءسأو عبرا امو 5517 ةئس ناذمر يف تيفوثو رايعلا

 وحنلاو هقفلاو كنرزارقلا تائتح يلماحملا ليعاعتا نب ينيسحلا نهرا ديع يلا يذاقلا

 تيفو" ةرب سه نب يلع يبل عم ىنفت تناك يعفاشلا بهذم يف تعربو موأعلاو ضئارفلاو

 ةيناككلا ىدلدخلا 6 يروديدلا جرفلا نب دمحا رصصن يلا تذب هدهش نهنمو "001 ةئس

 قارعلاةدنسم تراصو ريثكلا اهودا اهعمسا ةللاص ةدباع ةئيد تناك ءاسنلا رف: ةدعسملا
 014 ةنسمرحللا رشع عباريف تيفوت ريخو ربت اذ ثناكوةفئاطو يندزلا دارطنع تورو

 ةاس نيعسأ و فين نع

 تناكو: ناش لسع الو ةنسحلا ةرعاذلا يذزاعهرالا لع نباتيغ كة 7
 نيعبسو اعب را تاشاعو رابكللاو ةامح :تااص ربع نيدلا ىتأ ت>دم ةدلج ةزرب أ سما

 اهرامخ نمةقرخ رادلا:يف ةديلو تةثف ترجل موي ترثع فورعم ثدحم نبا اهلو .ةنس

 : تلاقف اهحرج اهب تفصعو

 هادياولا كالت رابغ وع اضوع  :يتدخ تدج يتلا تالت
 هديملا قيرطلا اهرهدتكلس .. الجر مويلا لبقا.نا يل فيك

 ثذلو ميركلا دبع نب دمحم نبريللا دعس تنب ةمطاف نهنمو هال1 ةنس تيفوتو

 صهازو يببصحلا نبا نمو ةينادزو+لا ةمطاف نم اروضح تءع“و 556 ةنس ناهبصأب

 ليعارا اتت نيا كلا جوزتو قاخو يبيطلا نب هللا ةبه نم تعمم مث يئاهتلا
 نيمو ٠ ةنس نيعيسو ناث نع ٠٠١ ةنس لوالا مدر يف تيفوآ رصمب ريثككلا تور

 ىورنمهرخا ضو ه١ ةئس ثدلو ةيناهبصالا ةيناقرانلا هللا دبع نب دمحأ تنب هفيفع

 ةمطاف نم تعمم و ةءامج و دادحلا يلع يبا نم ةزاجا او معن يبا تحاص دحاولا دبع نع



 اياطللا ايضا ناب انيدعكلا» «| ادم ايززازنفلا , تي كذاو
 هع سجس

 هناي ةعب رسلاةب و>الاو رداوتلا ب>اص هع رقنبدش يخاقلا تقل طيض اهيا هيفو

 سو ءافلاب بدالابتك ضعبيفوهو ةعرق رفصم ءايلا نوكسو ءارلا حتفو فاقلا مهن
 نبا بقل طبض يس ضيا هيفو في رح كلذ لكنا لف ةددشملا هارلاو فاقلاب اهضعب

 فانلا مهب هنا 117 ةنس هقباسك ىفوتملا لاعفالا في راصت باثك بحاص ةيطوقلا
 مالسلا هيا حوت نب ماح نب طوق يلا ةوسن تحت نم ةاننللا ءايلا ديدشثو هاطلا رسكو
 (11[17/1518,0 ) طوقلا ك وام نم هدادجا دحا ىسع نب يهارباما شو هتدج هلا تفنن

 ةبدن اهرسسك زوجي و نيشلا حتفب هنا خراولا يناعمسلا ةمحرت كيس ركّذو سادناا يف
 مية نم نط ناومسل

 الد 1 دا اقلا تالا اننا ادرار داعل وكن وكامل تانك ::ناغيانلعو
 « نيفلئوملا ةايعلا رابك نم ريثكل تاذاتسا نك ىتح ةأرملا ملعتب نيمدفالا ءانتءا ىلع
 تنام نم نهتم د الف اريدك قرم نبلك نك مل نا نولج نا ثحعلاب يذقي امو

 0: ىلع نوئشيعم م سك ل كالذ لعلو ىلإ يف ا 0 نك نه رثكلا نع الا

 ياليسفلا:اثدن يفو ) ءازكللا ءا'نهنفاو ةيناثثفبلاو ةينايدإلا اولا نم لعلا هيضتقي

 هيسا ) خيحصلا تور ةككمي ةروا-هلا ةي زورملا ّحاح نب دمحا تنب ةعرك ( ماركلا تس
 لباقث وااهباتكل اطباغت تناكو هفل 'وم. تزرع يزب رفلا نع ىنييدشكلا نع ( يراخبلا
 ُثِ هلاق ةئاملا تغلب امنا ليقو +1 ةنس ثيفوت طق تجوز امو ةهاينو ف مللو ا

 ىلففلا ما يلع نب دى علا دبع تنب ىبب نهتهو ٠ ظافملا نم لدهالا نبا اهدعو ربعلا

 تيفو: ب رشيبا نبا نمحراادبع نع هبورت روهشم ؤزج اهل ةيورهلا ةيئرحلا ةيب رع ماو

 يلعيبا خيشلاثنب همطاف نهنهو ٠ ةئس نيعست تاكتسا دقو اهذعب يلا وا 1/5 ةئس

 1 1211151 تناك درر ولا ةييريلخ دل لاعلان ج اصر[ يرياشتلا | ةجوز قاقدلا

 ةدعقلا يذ يفت يفوت ةفئاطو املاو يولعلاو يعن يلا نع تور اهنامز دباوع نم دانسالا

 لضفلا ما عرفالا يلع نب نسحلا تب همطاف نهنمو ٠ ةنس نيعسأ يرع 5٠ ةنس

 اهنا تكخ باوبلا نبا ةقي رط لقنت ثناكو اهطخ ىلع اودوج يتلا ةبةاكسلا ةيدادغبلا



 دي يف ا

 5 ثهذلا ثارذش

 اهميترت ةبث م تآاف تس لب زاتلايف دش له ميلا نب نو>رفنبا لأس ضبا اهبفو
 ثيلا امله يف

 ىهتف ملينا عاق“ ريغ ماها لراس كيلا كنف
 يب رصلاكت مصاف نوُمان هو كلا .نمفئاط اهياعفاطف ىلاعتهلوق ممن : لاق م رف

 ملل لاقف ىلاعت هلوق من : لاقف هريغ ك دنع ه نوحرف نبال لق غاب 6 نيوببص# | ودانتف

 .٠ انفاوذق مونذب ممر موهلع مدهدف اهورقعف ةويذكف اهايقسو هل هللا ةقان هللا لوو

 ها ددعلا اذه ىلا مهمالك يف يهتنث ءافلا تدجو ام رثكاو
 هيف مثو 207 قل خراوملا ناكلخ نبا هيلا بسنب يذلا ناكلخ نا ًاضيا هيفو

 هل 33.1 ناكر ل5 لو ةراونكل ناك هداؤد كحل بقل وه لب يوئسالا

 ةغلب ريبهشلا خراوملا دلاو ىدرب ىرخ# ينعم نإ [ضيا هيفو هل ابتل تيقبو ناكلخ

 16 اةئس ىفوتملا رافصلا قشمدلا :ةيقشلانبال : أ هيفا .فئاطل نمو « يطعأ لنا هوتعلا

 : نونلاو مبااو واوا فورح يف
 هعوض دعاوواب بادنراج هن 0| نشيح ةطلممل ن6 كني تال

 هةغفطتمت 3) تالق هك نأ تعذنا

 روصان هئيعب ناك هنا * ملال ةئص قوتملا يبذل ةطب نبا ةمجرت يف ه ا هنمو

 هناو حبصي ىتح ماني الو ريس» رجنلا لبق هءاشع لعُج ناكف ءاشعلا كرت هل فصوف

 كيحالا ااغناف هياع كلذ ب هل ماقف َى كمل فنحالاب ز زاتحا

 ناقل ما لال اود نك در ع 0 لي يال
 امازكلا نجلا: نا .قطلا نمو ذر, ياليطاتب الا ملكا نم تن

 : تا خال 06 هلط . لاق

 انااقخالا "هرنكو ١ كلي ل اك ىو كونج ا نرتب

 اماشتحلا ب كمة الو مز كالا مدقااي 00

 امايق مايقلاب كيزجأسف الوا كمايق نم نآلا ينفعاف
 اماثار هلع 4 كو كلا دج كذا نئراطقا اذ

 مارا هيي عمل لان نا اج وب مام ةنيكال



 فدا تاردش ١

 هتدالو فنا باج الا ل 0 يلاف ةنص 5/ هرمع نآكو ةالعملا يف نفدو

 راضتخا ها 179 ةنس لذكر نما“ ءاعب رالا رام تاك

 باعكلاام| .ةحتصا ١ك يف فلولا ةفل نع ١١6 ةعسترتك ةروك ذملاةذألاو

 نمو. اندراام ا اذهو ف لاق قلاةئمن ماتخ ىلا ةر-مالةنص ل وأنم هؤادتباف

 اال 2 را يلو عسا واهب تلد دقو فذ نم رابغا ل" رعذلا تاراذش
 كال ا بارما ١ جبن نع اهيف اوفرحنا اهياقان تيأر تارابع حنو كيسرمع نم يلايل
 يلا هلقنا ام زعا ملامم رو هلقن مص ام تيرحت و كلذ وحنو جركم ىلع لماجي وا لق قبسوأ

 نيدثالا موي يف| هنم غارفلا ناكو.لاق نا يلا راصدخالا ٍتلطأو هثآ ام.روهظل باتك
 هأ ١٠٠١٠١ ةئس روهش نم مظعملا ناضمر رشع عسأت

 املا 2 ءالملاو ءاي زوار كاملا قمن اي الغ اوت قم ةدس لك يف 3 دقو
 فوصتلاوا بدالاوا معلا راملودلا ناعَر نم لجو لايلاب رط الف ةرايعلا ةسؤاس عم

 ةديفم تادارطءسأ ضع جارتلا ءانثا يف هيف ذجوي و هل ىولت ةمجحرت هيف هل دجو: والا

 تيطلا مْثأ باتك بحاص دج يرقملا دمم ةمجرت كيس هركذ ام : اهنم اهباب يف ةبب غو

 نامع نب ىمو ه ومخ يلا مايا ناسا! يدلو٠ لاق هنا هدج نع القأن 711 ةنس ىفوتملا

 ابا لأس نمكرم نب نسسحلا ابا نال هنعحفدلا تأر ينكلو كلذ خي رات ىلع تفقو دقو
 1 را ) نايذ زا جتفلاابا ت تلأس يناف كنأش ىلع لبقا لاقف هنس نع ىناسلا ىهاط

 ىلع لبقا يل لاقف همض نع نايللا دمت نب ىلع ثلأس يناف كنأش ىلع لبقا يل لاقف هنس

 كنأش ىلع لبقا لاقف هنس نع 0 فسوي نب ةزمح مماقلا ابا ت اأس يناف كنأش
 ناكل از ها لكما لاف هئلم نع يرقتملا يدع نب دم ركب ابا تلأش يناف
 نع يعن اشلا تاكا ضف د ا يلاف كن 6 0 15 لاقف هئ؛س نع يذمرتلا ليعاعسا

 يناف كنأش لع لبقا لاقف:هنس تر يعفاشلا تلأس يناف كنأش لع لبقا لاقف هنس
 رب لرا لجرال ةءورلا نم 0 كن 0 ! ليقا لاقف هنس نغ سنا نب كللا# تاأم

 ىنعملا يف مضعبل دشناو هنسإ

 ٍتهذلمو تعطتساام لامونش ةثالثب مثال كنامل ظفحا
 هر | داع زيكفا -_ ةنئاللب لتي .ةثالدلا - يلتف
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 يبهر تارددت

 بهذ نم رايخا ف

 هيض الغلا يب.دحلا داعلا نباب فورعملا د# نب دما نب ىلا دبع فيل

 يرا.خالاةفرطلا نئفثملا تدالا فضاابارشع يداحلا نرقلا كاع يف رث الا ةصالخ

 د,وقلو ةيحاعلا نئازيلاب ماتااو نايعالا ةلخادمو ةركاذملا يف ل وكلا يف نأشلا تيدسلا

 ةطاحا مرزغاو ةرثكتملا نودفلاب مهر ءاو سانلا بدأ نم ناكو نف لك نم دراولا

 ىلع هحرش تافنصملا نم هلو ريرفتلاو ةباتكلا َلَع مردقاو ةلجاسم مدوجاو راثآلاب
 هاو هفنض يذلا خي راتلا هلو اقينا اري رح هررح ةلبانملا هقف كيس تما نثم ىلع

 لئاسر نم ثالذ ريغ هلو ( هب هونملا وهو ) « بهذ نم رابخا هي نهذلا تارذش»

 قداس اتوا دي ٠ ةرهاقلاو قشم اب خايشالاو مالءالا نع ذخ|ناكو تاربرتتو

 واح طيضلا نيب ائسح ةطخ ناكو هطخي ريثكلا شكو رصعلا لها فر عفتناو

 هنا الا رعشلا مظن يلا غيطلا لئام هءابراو بدالاب هجازتما ةرثك عم ناكو ؛ بسلا
 مانلا ٍق فأي 1 0 هنا ناو>الا ضءب ينربخا م 5 هحفادتلت اهذ ' يش من هل قفتي 5

 : امهو هل اهنا نظاو لاق نيتيلا نيذه دشني هن 3

 يدالخ مورث دي يناصت ا قب ىغ يضاعملا ةح يف ع

 صانم نيختال ناينظ دعب اهنم ةيانعلا دي يئئذقلا

 ٠١85 ةنسةححلا يذ رشع نيران تناكوةكمب تاف مجدق ناكو لاقتا يلا
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 ريشا يف ص قف يف ردصت

 ١ لو 21 دعا نم رجالا رسل ا000707 لولا داحلا ن د . تا
 ١١ ريع . ناذا

 ( ين دل لا ) فيون ا علا كا

 يدادخبلا ىمولالا يركش دوس نرلآلا قف ةلاد) ١

 1 ممخلا تايلتتم ٠ ظ
 (قربلا) يلا طقلا

 ا

 راث او رايخا

2 

 ع
: 

 95 ا

15 2 

0 
 ا

 نحل

4 
 ع ع

1 
 3و دن

7 
3 

 . 5 ١

17 
00 



  1ماتنن] 4 ٠

118 7 
 1 10111 12202 ظ 20
 1421 8 2 2 0 3 ء؟وطتأ 1559 1 05

 ط1 0260116121111 0 117م م :ةغ 0عزللآ] عم

 نا 1

 آ[.ع5و 462062165 065 560162عع5 ل 110106 ( 52
 م1620 1123101011. )

 ]3 م16111656 01117 2ل116 : ]2 300 502 ( ذآ -
 1101م1. )

 "112116 0ع ©01ان1ءانآ5 ( 1/1210 114 6 ملأ
0 ( .61011551 
 يع5و 2عاأنأ 511055 0ع !'* 630601. 8

 آ.عق الآوان ءا165 مانطأ1 6224101005 :
)1211 5 

 [6م015565 065 عمت ان ع5 021604211565 0ع 1”دعوخ
06111 





 راو رابخا ا

 انثا دهس: نمو ٠ كدالد ين اهءدقثو مولعلا ةيقرتل اه:واذبت يتلا ةيؤدلا ةملا هذبب ةيبرعلا
 اوم العلا ندحاا.ةنراييدقسن اننالا ةيلع تاقالع ( مس وم ) مدمج عم دقعن نا

 اوامقت ترا م بغراف ٠ يهمل يانعلا ُّط هيلا طباورلا يف ةندقلا بوعشلا

 6 ٍقامارتحا كدا ءماج ل نه هسا نإ 2 يذ» لاعا ةرداصلا هب دروتسلا| انتغومج

 [؟ععاعالا
 لانا تنل 120

 (ةي-ارفالانعجرتملا 11٠١ ةنس لوليا ١ ؟ ين ]61111111 < 11161656 ايلاطيا

 : يثداص

 نم لهذم جورخ وه يذلا ديدجلا ( مسسأو») معمجل يالا ندحا ىنمتا يلا
 1 ٠ ةديدع نيس ىذدم ملاعلا تبلق ىلا 7 هملا هذه

 ةمالا هذهب ةقلعتملا ةعدقلا تامغدلا يللا ملاعلا خي رات نم ةديدج دق فالقتظو

 ٠ ةيب رعلا ةمالا يش الا ةغبانلا ةيكذلا ةريدقلا

 برعلا "اذا ادلوق لدعي يب رعلا عمجملا انوقو

 باجالاب ريدج وهو كاردا نسحا سانلا ةكردبام اذهو

 يلرعلا لقعاا ىيقفل ةهأل سانلا فارعال ةينرعلا سرد يل ىفستي نا يهتشا ينا
 يمسفإ ا هربتخالو ميدقلا

 ةيسارفالا وا ةيلاطيالا تاعو.طملا يف ممجاعمو ةيورقلا متافل وم نم 'يش ربظ له

 ٠ اهزار >| عم .طعماف لحوت نياو ةينامسالا وا

 غمجلاب ةصاخ ةديدخ هدي رج وا ةلحم نم له فرعا نا بغرا يناو اله

 ايف كرتشأو

 (نأان5أأ10 1"



 هسفك راو 00
 دي نم نع برعت تايحت فرشا يديس ميدها نآلاو ٠٠ مهفويذ عم ءاءركلاو
 : حط واو كعب ةيببلا عئاذل ؟قاي ظافر ةيلعلا رسغحل يمارتحا

 يئيفي مغ ويناجوا روتك دلا
 وناليم ةعماج 5 ةيب رعلا ةغللا تاع

٠ ٠» "9 

 اذ نانا يف ( ةيسأ رفالا نع مجرتم ) رفوألا 2

 قشمد ٍِق يب رعلا سل عمجلا سكر ةرضح

 يلاخداب يايا هفي رشن ىلع هركش نم يبق يف جلتخي امج عمجلل اوبرعت نا كوحرا

 ٠ ةيرزااوم ةلمح يف

 - رضاحلاورباغلا يف يروس وه ام لك ةبحم يف ص الخ الا نم يسفن يف هب رعشا امو
 ف مممسأي رب يلع هر اولا ميدقلا عقبادص صوصخلا ىلعو قّدمد ءالع 'ينها يننا

 ٠ يبرعلا ملاعلا يف ةدلعاو ةيبدالا نيتكرملا ةرادا
 يبرعلا فهلا ةيقرتإ ةصاخ هيصوا اناو ىتش روماب يئتعيس عمجلا نا ين كش ال

 ةيجكملا لش وه فقل ند اب روس 5 تايداعلا ةرئاد قشمد 2 ا يون يذلا

 يفنلا يب رعلا نفلا سها و طظافتحالا قا ةدئانلا 0 هل أع كليقانو هلاعلا سوردلل 2

 هناف حايسلا بولقل هباذتجا يف ةضافالا يلا ةجاح يب ىرا الو غلابملا ةروشلا نم تقلب

 نيقثاو اونوكت نا سيئرلا ةرسصح اي كوجراو مف :رعم ىلع يركش ل ددجا يفنا
 وس ود : كك يمءالخاب

 ( يبرعلا هدنب ) : انااا نم

 (ةيسارفالا نع جرتم) 0 ةنس راذآ ١١ يف ( يماي ) اهنامور

 : ىلخ ا عمجملا كر ةرءذح

 ٍشو ٌةديءسلا كلا انواع 0356 هلع لوايا 2*2 يف كرارلا ميركلا جياتك ُُق
 ةمالا ىعاو مشاها 4 اد يتفدبو ) يمهأب 1 ةمءاج ءاضءا مدابل 0 ل 9 اهنا



 ة-ورخلا قشمد يف يبرعلا يملعلا عملا سيئرو 0 ةرضضح

 155: ةنسضا لوألا كوت6,47( ايناملا ) لاق

 كل ا متلاصر تابق يفاضرعارطاخخا في رش لا 'وسو ماشتحالا بغ
 ينءركا يبرعلا يملعلا عمجلا نا اهب ينو. تلتا يتلا 148١ ةدم لوالا نيرشت ٠١ يف

 امع ماعلا يركشتب روهشملا فب رشلا عمجلا اوربت نا ؟بانج لااساف قرش ومع ناتي
 ةللا لاصرا ةرشامجو ةيب رعلا عمج كاش لوح ارو ناسعالا نم ليدلا كسلا لوا

 برعلا راطقا لك اهسارب:ب ريدتف اياعلا ةجردلا ىلا ليلجلا عمجلا لامجاب يتثرن ةيضالا

 ليلا ممحلا لاما دضضاعا نا يتنكما ىتمو ءارالاَو ندقلا ةورذأ ىلا مهيذهتو عريغو

 ”ةداسالل ةيندلل ناثثآو] ةيبرغلا باد الآ رابخا نعاقجاب جا ام لاب هيلا لسراغ

 ليلجلا عمجلا ىلعو مظعملا يد 4 مالسلاو ةياروالا تكلا رود يف

 نم ورب

 ( فردا اهمال نا زا ةعس لير ا" 1 قم ىلا ونذامي قم

 ا د1 مواز ف نايعالا عيدا طع ناز رلايدب وغ سونايتغا ذاتسالا ينذلب دق

 يب رعلا يملعلا عمجلا دصاقم هيف رسفي ةيسارفالاو هد رعلا نيتغالاب قشمد يف ردص

 هذه تذختا دقو ٠ عملا ةساي ر ىلا اطاسرابو ةيخيراتلاو ةيبدالا ملبنلاو تالاقملا

 زمهموأي روس 8 ةيرعلا داليلا ف اياك سرا لدا نيبو داضلاب نيقطانلا

 ايف قاب ناتللا نايعكاملا ناتذي دملا امج و وناليمو امور م ةلاطبالا داليلاو

 ”راكافو لؤصالاو) تن دملاو يالسالا هقفلا, ياو اهبادآو:ةببرملابةغللا يف تارضاخحم

 7 هذه انمايا يفو ىطسوا| نورقلا ِق برعلا دنع مالكلاو نايبلاو رعشلاو قالخالا

 رجا ممأ نيد ةعئانلا نراءملاو لدعلا مي زوت ءادتا ةضهلا هذه نكت نآن ميظع يلءأو

 مدالب يف رار>الا دبع رخ (يالسالا يبرعلا ملاءلايف ديدجدهع رخ ةيملعلاو ةيبدال



 | راكأو رابخا

 عمجألا هاضعا نيبذتنلا نيقرشتسملا نم ةبوجا
 ( يب رعلا هصنب ) : 1511 ةنس طابش" يف برثلا يلبارط

 ٠١.. يذيع

 كلذل تررد يماعلا عمجلا ًاوضع يناذعلاب ينوةءرسن هيف يذلا بانك اب نع يف ءاج

 اهباذاي قمعتلاوةبب رعلا لمتل ناَيحتاقوا راك |تصصخ دقو [ضرضصخ اعاع ا
 ريشا مارح ملاحا نك انال انه مينرار ينلعلا حلا تاخر سا

 ةيعداب ةب وعم كيلا اباسراف ٍتِي رق نع رضحتس اهباطب ينرةفطال يتلا يثروص نا
 كرو يفاصلا ريمعاب متهدو علام هللا قش فار

 ( يب رعلا هصش ) ا

 يماعلا عمجلا سكر بائتج ىلإ

 : مرثحلا لجالا يديساي

 يملعلا عمجملا نا ينربخي ؟باتك ينلضو دفق هنأ ضرعا رفاولا مالسلا 0 دعب

 ةدميف اهتان فارشا مظعا نم ةدعا فرش اذه ةقيقاابو فرش وضع يفاخملا ورق يبرعلا

 ةيبرذلا تاواآلابا قاما لك ذأ ميا ىل اهنعنا قبو, هظعا سلفا ا

 اوزاف دق ا هيف قرن يذلا اذه اتنام 5 ُِق اصوصخ لع زعب 04 داضلاب تا , نكو

 ىلع "تاي )») ا راكد لاف دن ديازكلاو 0 ًءاصخا دعب هب رذ و لالقتسالاب هل 3 دجلاو

 ٠ يرتميلا لاق ؟ وهو قرشملا مأ نم مهيلع ظّست نا ال برعلل بضغلا ىلع
 ادع 5 كعب نم اند عيبرلا وأ

 أضيا قشمد ىلعو ٠ ةروهشملا ةيماظنلا لع قوفي يملعلا عمجملا نا وجراو اذه

 را 0 الو يباختلا نا كلش الو .٠ 0 داليلا ةديسو ايندلا ما 2, ةيمسلا حصن
 يلع

 .٠ اعماهرترق ناو ناك ال انت ناك لرأي ا كاشير كنان تدوم ن 0

 ٠ مالسلاو ةيبرعلا مولعلا ةعفنملو مدالب ةحخصل 92 ليظرأ نادل لألتاو

 ؟بانجل يعادلا

 يدي وج وب زانغا



 عما تارضاه نم ىلوالا ةرضاخما

 0 يب رغملا 0( ةاعسالل

 ةباطخلا يدان هيس لأ يراجلا ناسن ١ يف :دحال. رب دوب ةسماخلا ةعاسلا
 ةفلكم) يف عمجلا ءاضعا دحا « يب رغملا » ذاتسالا ىلوالا ةرضاهلا ةياداعلا ةسردملا يف

 ةزيجو ةمدقم ابنا ةيعائجالاو ةيوخللا دئاوفلاو ةذللا نيب ةعماج ( دبعلا نب ةفرط

 ةقامملا يلا كلذ نم صام م ٠ نيباهاجلا !مئارعش ةريلغ ةروهشملا تاقاعملا خي رات يف
 هرم نم يفاشاا دقعلا زواخت : يذلا اهبحاص ع زاك نم ةمأ ىلع اهيذ ىفا ةرضاخلا عوذوم

 يعادلا عم ةي رعشلاو ةمدالاو ةيعاّئحالا هأيأ م لل اك نيخراوملا 0 قا! رف لوق ىلع

 5 تاقلعللا ىو ريقلا ءىمأ 2 00 ةئيعم 0 ةةاغملا يلاعم نضع اك راعم اممظن يلا

 اهرثكأ حرش لع اهيف ىلا ىركلا اهماةا ىلا اههسق عاهيناع٠ لمت نايب يف ضافا دقو
 يلع دا لك قوري اه اهيناعم 5 هيب رغلا ا_مغافلا 1 ماقملا هل نذا اع سب 5

 تفاةساممو ٠ ةيعاتجالا مهنو وشو هلوغ بادو يلعاللا رعشلا ةغالب لع فوقولا هقوشي
 نس ثاقاءلانوربإ أو نيدلا نيبدأتملا نم نب ةينكلا هيدلملا وه ةاعسمالا ةرمض احم قف رظنلا

 ١ واشاو 5 م ابان مم تف دقو ىو دجريغ ىلع اهب لاء ئشالا يف نمإلا فب ينلا تاقلغملا

 تأ 5 سرد ُث'' دايدزالا ا مه سول قات 5 نمو ةوثرع ا تاقلقألا 3 مف 2

 ىح فاعلا لبق برغلا لها مناي 00 نيذلا نيمدقالا انثاذاب رعش 101 مايالا هيلع

 اوزرباو اهئباخ نم ةيقرشلا اك ل هب اوظفتحا ام جارخا يلا نيقداسلا م اوغتا

 ٠ رشنلا بيطو م. طلا ماكحإ نم امنساحت واجي ام عدبا يف اهسئارع

 نم ادولتي ال ةنس> ةمدقم ةيب رعلا تارضاحلا هاذه راف ناك لت ةلمجخا لعو

 هللا ءاكذا ةرمضاخملا هلله جردتسو ٠ ريبعتلا هع أرب و كلاطملا وى ف عمجما تارضاخحم

 هل ني دفع ملا نم نب رتكلا ةيغرل ةباجاو هتاررقل اقفو عمجملا ةلحم يف

 ج5



 | 1 هدد لوس ثاعوبطم

 راك 6 ) نسا كعو+ .قالطألا 00 51 نئاوقلاو: 6 1 31

 لا ل 6 2 ع 5 5 0 00

 ىلع هئدارو دخناو راخفلا مهطوو موموقلو مل 5 كيا اظ افتحاو كغ لاجرو 0 لا

 3 4 باو !ِ هم

 بداايفا (1ينافلا و) :جيشلاا تدان تي تاكا كلذ رك اللا 1 ١
 بايلازو٠ نيثي.-ملا ةازاحمو نيديهتحلا ءاذاكم قف ع بايلا اذه 1 د دقو 0 سردلا

 ( عبارلا كايلاز او تاغألا ملعت يف الصف بايلا اذ ه يف ذو ةياراملا كتادالا يف ( كلاقا

 بتاذأ ل امو قداصلا بحلا ٍ رذاونو تاياكح كاك ةيعءائحالا بادآلا 5

 .الوصن (هينابلا اذه يف ىذوأ ةيعيملا نينارقلا يف ( شال كالا 0
 ةزانملا عهيشل و ةدايعلاو "0 ةيض ارا باعلالا و هةترسدو د برش ِق

 مح الوصف هذاك و تاقغللا 94 يف ( عباسلا بابلا )و ٠ ةحايسلاو 0 3 0 1

 .. مع زاحلا بنك اهساال ةءلااكلا تك ناتتلازو جبابعكملاو |جراستساو كلا ١
 قالخالام راك ىلع ضحلاو بدالاو ةكملا يف رعشلا تاببا نم ةفئاطب باتكلا ّمخو

 ء.راضت زاك _يردتل نعال راع ]در بتانكلا نإ اكدر ل عا

 هياتقي امريخو ةرضاحلا انتذمم يف برعلا رشعم اهيلا جاتحن يلا ا عفنا نم هلاو

 كلا نسحأ هلا 5 نيئفانلاو تاكل هن رت 0 نيماقلا معرف تاهمالاو غرالا

 يريص هذا ىحح هقفل ىلع وامل ةعيطم ف ردم 2 ةعشلا هذه 5 عبط باتكذلا

 اذه زاربا يف هتمث هرشانا 8 : قفص ني جو هعم ءاهو ءةاشص غلبتو يدركلا

 اذه يف !هدلاو 'تامتا: ةزمقث ءانسجلا نم فلولا ةئرو_ يسنيال تما ءنيسعار را
 « يب رذأا » ' ٠ فياتلا

 . يهب ركب 0-2. يمرر
 6و "© 3-2



 ٌةَذِيَدَح تاعوباظم 1

 ةلودلا ع لدحت ينلا نفسلا يه دارملا نا نم ( 78 ص ) ةرقفلا هله حرش يف هسفن
 ٠ ريا يف ةرخآم

 غم ( ةلودلا ع اهيلع ىقفخي ينلا نكامالا : عبار ) عوضوملا سفن يف هلوة كللذكو
 8 0 1 ترك كلل تاتا نفاع ةاؤللا ال11 هتافات
 ك0 ) هلوق نم دارملا نا عم ٠ دحاولا 'يشلا راركت ليبق نم راصف
 00 0 عبارلا مسقلا اذهو ا مقلا ريغ مدار مسق .
 . . نكامالا ) ظفا !قالطا نال ( ةلودلا كالت عا ا اراركقل ردلا تهيج ايد

 ال ا ردا هايل قنا كدللا ملا هللظ ام لك لمشي ( ملا
 0 مةلتحلا دالبلا وهو عبارلا مسقلا نم دوصقلل ا؟دلخ ةلو ا ا ل يا

 «٠ باتنكلا نم ةينافلا ةمبطلا يف اءت نا ىسع ةفيفطلا تاوغملا نمئالذ ريغىلا اذه

 نال 5 ناؤع

 اذا و
 باجنالا قالخا يف

 علا ملاع يف ىمظع ةلزا» يتشمدلا يمساقلا نيدلا لاج ثيشلا مودرملا ذاتسالل
 لك يف هتدافاو هتداجا غأبم دافلاب نيطانلا نم دكا بجي ال نس ابطل للأب 8

 0الانا سبح نولخو ٠ راثالا سيفت نم هلماتا هعطخو ٠ رافسالا نم هتلأ ام
 دقهنا مم اناق اذاف ٠ ةثيدحلا ةيملعلا اندضمم يف هدس ىلا جاتخي اغارف دس امنا هفيل 1 ف

 ١ ا الا عماوج ) هسا أشنلا بيذهتو ثادحالا ةيبرث يف ديذج باتك مويلا عبط“
 700 رك كلو 4 اك هنلا اندر كوستر لاتعمل“ (؟لئاظنالا 1
 ٠ هبب وبنو هبدترت نأقلاو ٠ هب واسا 00 كلا

 ةيندملا رادم ةلذافلا قالخالا لع نا ه باهكلا ةبطخ يف هللا همحر فلاوملا لاق
 نارا 8 0 معلا كرادم ومنو ٠ نادلبلا حالصو ٠ نانالا يقرثو ٠ نارحعلاو
 تاكاملاو ٠ ةلتاقلا موعس'| يش ذا ٠ راءلاو يزخاو ٠ رامدلاو كالملا ةئيسلا قالخالاب
 ةلؤافلا قالخالا يلا تدغرا دقو ٠ ةحارا لئازرلاو ٠ ةكافلا يزاخغاو ٠ ةلحاعلا



 اا ٌةدزدج ثاعو.يطف :

 ةظفل ةلالدل هنع ءانغتسالا نكمي ناكناو ديقلا اذهو ٠ ةعونملا لامفالا نم ةددعتملا
 ةعونملاريغ لاعفالا هب جرت كو ضقنلامامتال يزارحاو يرورسضدناآالا هيلع( تبكترا )

 لع قبطنن ال ةئيابتملا لاعفالا رركت نال ( ةهباشتم ) لاسعفالا كلث:نوكت ناو
 نوددعتم صاختا وا دحاو صخش اهبكترا نوكت ناو ٠ ( دايتعالا ) نم دوصقملا ىنعملا

 ةجرو لمفلا غولبل طرتشي هلا يا ٠ اهيلا ةعباتلا ةلودلا ضرا قوف ثعقو نوكت ناو

 دالب لخاد ةفلتخم نامزا يف صاخشا وا صخ# نء هرردص رركت نوكي نا دايتعالا

 مئارجلا هنومسي ٠١ نيبو مئارجلا نم عونلا اذه نيب زيبمتلل تاذو ٠ ةدحاو ةلودل ةعبات

 لاو ةفللت ةنمزايف نوذلت صاختتا امحرتح | يتلا مثارجلا نع ةرابع ف يتلا ةطبترملا

 اذه نوكي ىلف ٠ اهعب ةلحاو. ةياصا ةلصب ضعبب اطترم ابضعب نركب انار ةئلنخ

 فلأتي يذلا مرجلا وه) يدايتعالا مرجلا : لوقت نا اندكم اعنام امماج مات في رعتلا
 ضرا قوف ةفاتخم ةنمزا يف نوددعتم ص'تا وا صنت اهفرتقا ةهباشتم لاعفا ةدع نم

 ( اهيلا ةعباتلا ةلودلا
 اهبكترت يتلا مئارجلا قع. ةرابع اهنا ( ةم' ص”) ةطيترملا تاركا فيرعت كلتا
 ضحبب اهشعب طيترت اهنا الا ةعودتم رتيلاكفاب ةفاخم ةئمزاو لاحم ف سان

 ) ةيلصا ةيسأنمب

 صا_ثا ) لبق نم نكئرت ىتلا يه دوصقملا ينمملاب ةطبترملا مئارلا نا نيح يف
 : 2 .٠.. ( ةفلتخم

 نا نوفل صاخلا اهبكتري يتلا مئارجلا يش في رعتلا اذه نم دوصقملا ناكامل ذا

 لاففالا كلغ نيب نوكت اا.[و .:فدحو هعلعف نكت رايرتكاىا دحاو لعات 0
 في رعتلا اذه صا ةدحاو ةيلصا ةطبار صاختا ةددع وا صخت نع اهنه لك ر واصلا

 . رونا في ردا قاتمالا حرش ثالذ ديوب 7 هن داري ام ىلع قيطنم ريغ

 دودو كيس لخندي امعابنا ( 77 ض) ( را يف ةرخاملا نئسلا ) هلوق كلذ لثمو
 قالطانا ىنخيالو ةلودلا ةطلس اهيلع يرست يناأ لاحملا اهب ذاتسالا ددقيو ( رادلا )

 ثناك ةاوس رجب | يف ةرخاملا نغسلا عي لشي دهبق' نود رجبا يف ةرخاملا نغسلا ظفل

 ذاتسالا هدروا ام ىلع ىبطني ال اذ_هو لودلا نم اهريغ نفس نم وا ةلودلا نفس نم

 (ء0



 "لي لج ع را

 ةيئازإلا قوقحلا

 دهعم بالط ىلع اهاقلا ينلا سوردلا ميطب مشاه كب يهاربا ذادسالا يقيدص ينع

 ابعدوا ةىشح 3٠٠ يف تءقوف  ةيئازجلا قوقملا - عوضوم كي قشمدب قوقملا

 سوردلا ةعلاطم ]علا اذهب نيلغتشملا يلا بح ام ةلثماو دعاوقو تاي رظن نم هراتخا.ام
 ٠ ةما اهدئاوف رحي نم ةدافتسالاو ةروكذملا

 ال في راعتت ضعيبفلا كي ار يناريغ#'ةعون نم لؤوإللاوه تاتكفلا اذه نأ ناو
 لع بيرعتلايف لصالا اين فنصملا عابتا نع مني هنا ذا بيبللا علاطملا ىلع ىنخي ال ًاريسي
 ةنعذخا اموعو يدنفا بارهز روكي ريك ذاتسالا باثك امالو نكود ام تلع ام وحت
 ٠ هثاحيا رثكا يف هيلع دّقعاو فلاوملا

 وه نوناقلا ) لاقف نوناقلا في رعت باتكلا نم ةعساتلا ةوْكدلا يف ذاتسالا كد
 درا ىلع لوصااللراقفو لاو وبلا نع ديلعتو هبا ىهدتوةيعب سكتلا .ةطلتبلا هب سانام

 ( ةماعلا زويصللا و رشبلا قوقحب الخم نوكي ال
 ةيعب رشتلا ةطلسلا هب يعأت ام ال هسفن يهنلاو الا وه نوناقلا ثنا ىخيالو

 أت رخخآ العف كانه نا ةروضلا هل مب في رعتلا نم نهذلل ردابتي ذا هنع يهنلو
 ناديفي ةفطاعلا واولاب يهنلا ىلع ىمالا ظفل فطع نا مث ٠ هنع يهدتو هئارجاب ةطلسلا

 ىنءمللاب نوناقلا في رعت نوكي نا يغبذي نيح ىلع دحا و نآيف (ءمناردصب يهنلاو مالا

 ع ميكهفي رع“ ليذ ُُق ناتسالا هدزمف يذلا حشا ىلع قيطنيل دوصقملا

 ناعب و ةيعب رثنلا ةطلسلا نع ردصب يذلا ( يعنلا )وا( رمالا )ود نوناقلا »

 ةيعيبطلا رشبلا قوق الخم نوكي ال نا َّلَع هل ةعوضوملا لوصدالل اًتفو روهجلا يلا

 ©« ةماعلا ةولصملاب الو
 يدايتعالا مرجلا نا ( ؟؟ ص ) ةيدايتعالا مئارجلا - فب رعت يف هلوف كالذكو

 لامفالا كلل نوكت نا طرتشي هنا عم٠ ةفاتم نامزا يف ثبكترا لاعفا ةدع نم نلأدي



 4 عمجملا تايئتمم

 ةعئطميف صم ميط جات در نإ كاش[ ايلا دانا 1
 كولا ص 202

 نب هللا ديع يلا نيدلا سعش ظفاحلا مامالا خيشلا فيلأت لاجرلا ءامبسا يف هبتشملا
 14/01 ةنش ليرب ةعبطم يف نديل يف عبط 74/8 ةنس قوتملا يهذلا ناؤعء نب دمحا

 "+ وص

 دئاصق ضعب و تايمعصالا ىلع لكم وهو برعلا راعشا عوج نم لوالا ءزجلا
 ١5٠١5 ةنمس نيلرب ةئيدم يف عبط يموربلا درولان ب مو هبدترتو هحيح ص ىتعا ةيوغأ

 081 قولملا تاوفص ددعو ٠١١ هناك ددع

 ىلعو نايفرلاو جانعل زيجارالا يناوي دىلع تشم وهو عومجملا اذهنم يناثلا «زجلا
 امهدحا نيليذ عم ٠ ةىشح 1507 ةنس نيارب يف عبط اهيلا ةبوس» تادرفم تايبا

 ب صن نبل ل

 تس وتلا جاحملا نب ةبؤر ناويد ىلع لق“ وهو برعلا راعشا عومت نم ثلاثلا

 درولا قب لو هبترتو ةؤيوصدل ىنتعا هيلا ةبوسنم تادرفم تايبا ىلعو 145 ةنس

 نيليذ عم 45 ةكص 1510 ةنس نيلرب ةنيدم يف عبيط ال1. 41110735014 يسوربلا

 ١١ يقص رع الار مك لا
 ١581١ ةئس رخاالاو 11٠٠ ةنض لوالا خيأوم يف اهبط نآزج قدزرفلا ناويد

 مةواع

 يرصبلا ينانككلا ظحاملا بوبحمنب رب نب ورم نامع يبا مامالل نيبيتلاو نايبلا

 اودي هد نمل 3 نعلق ةناملاف عبط يلوالا ةعبطلا ه 508 ةنس ىفوتملا

 كلا دي ل ْق



 - تا

 غيط آيع 2: 1. 8. يعوددلا ولي, بالا: فيل : جزيبك يبرعو يوسنرف.معم
 ٠١ 41 هتاهكك ددء ١45٠ ةبس ةيعوسلا ةعيطملا يف توريب يف

 [دنمع 8عامأ: آ56]016110113 1121215-28

 [؟8[115 آ)ءعاذ 56401 - ( ةيلاطيالا ةغللاب ) ةيلاطيالا سوردلا ةل#

 اوا* و اخاا ةنس ؟ رلخ 011ةه12ل11 8

 004065 5101. ( ةيسنرفالا ةغللاب ١ يومالا ةيواعم ةفالخ دنع سورد

 سنءال يرتدبالل 1ع :ةعو0ع لاك 21116 120)]0112ع 8/10'خ13 1 ا

 +١35١ ةنتسةيعوسلا ةعبامايف توريبيف غيط 48 هتاحتصددع ىنل“و ١ د[ < يعوسبلا

 (3/ 1111/5 ٠+8 ١ ةئس ىفوتملا فوسايفلا ملاعلا هنلوث تافلأو م. ةلماك ةءومح

 ٠/7 ( قيقدلا فرملاب ) هتاحتصددع ١ رز (00111011111:5 طا 717
 ( ةيشوفالا ١) ل14 ةنقم نسف راب يف ميط 1 مم رو ه ةطي ري ليذم

 ل6 نورابلا زاك ةيبلكولا ةشاكملا نيف ةيناناؤل كازو ةنقوعلا تاطو خلا ةعاق
 8جعم0 0ع 51306, 0!2[02رهاكع 065 112101501115 يلرعو يواسنرف

 2:06ع5 لع 12 ظاطا10أ5غوانع 1310131.

 ا م40 -1/4* ةنس سي راب يف عبط 8 ٠ هتاوفح دع 4 هزج

  عماوللا مولعلان م زمعم يلا و ةرضح مما يف زاغلالا هنمضت ام يف علاطملا دوعس
 ؟ رلعم ١5.5 ةئس قواملا يرايبالا ان يداهلا دبع جيشا 306 7 -ةيب رعلامولعلا يف

 ١؟8* ةنس قالوب ةعبطم يف رصم يف عبط م١ هتان ددع

 قايدشلا سراف دمحا فيلأت - بداو ةغل - قايرافلا وهام يف قاسلا َلَع قاسلا
 ما ؟/15 ةحس سإ رابيف عبط المهنا < ددع ا دل | م17“ ةنس وخلا ريكلا يوذالا

 لن رذلا لبا فيلا تءايفالتكا وب |عاكرج قرا هيناعش قافتاب ةيغابرلاو ةيئ الدلا لامفالا
 . 058 ةيفص م1884 ةئس نديل عبط ه 11 ةنس يفونملا



 | ١١ ناولالا يف ةلاسز

 : دشناو ض ربأا ىلع عش ضايبلا نال رمحالاب ضيبالا نع يفآا ع : و غ هزيل

 اهدوسو ذيع نارمحهب تفاوت رشعممب متثحو متيعواذ تدمج
 مهءالع نيذلا ةرمخحملاو ؛ ةرصبلا اولزن مجعلا نم موق ةيماحالاو ( معلا ءارءحلاو

 لاقو (رخلا نم هفئناو هذلح رشقتب يذلا رشفالاو ( رتشالا 0 دغلصلاو « ةرمحلا

 ثيكسلا نبا لاقو؛ ياارسكب ا اا فالف رحلاتنا س1
 بضغلا هلثمو ( ةرمأا ديدشلا يرءدصلاو انوج رمح الا يمس اي رو رمحالا رقشالا

 أضيا قب دقو غيمدلا هلثمو ( ةرمملا :ديدشلا ةبيقثلا و بيقثلاو مظنلا حرش هس

 ضايهبو ةرمخ هبجو يف يذلا رغمالاو ( ةرمحلاةديدشلا ةاراا قلها ون مظنلا حرش يف

 دشناو ةرمملا ديدشلا قينغلاو ( رعشلاو لاا رمحالا وه ليقو ( فاص

 برغم تاقيسغلا ىشغي قههالو هنيشي ماش نوللا يف الف ماجن

 لاقو « رمحالاو دوسالاو ضييالا ىلع عقب نوما ةةالثلا ناوالا هذه عمج 6و

 : ساشا“ لوقاهنمو عضاقيبو ةرم اهفف ام ]كش الاو رع يرتعملا رشا ةةلردكلا

 لكشا ةلجد هام ىتح ةلجدب اهئامد جمت ىلتقلا تلاز الو

 ٌما_ةلاو حبصالا" رصالا و ؛ ةقاخ نم ضايب دسجلا رعش عيبج ولعي نا حبصلاو

 ةحللاو مالا رعشلا نم ملمالاو ملا نولك يا ضيبالا حلمالاو ةربغو ةرمحهيف ناك ام

 لكو ناسنالا نم دسجلا رعش عيمح يف ململاو ةهللا ليقو دوس تارعش هب وشن ضايب

 ىعدت ةلظنحلاو داوس هطلاخي يش لك ءابطخلاو بطخالاو داوسلا واعب ضايب هيف يش

 لاقيو ءارسضخ تناكاذا نوالا ءابطخ ىعدت ةفانلاو رفصي و اهبح دوسي لام ةنابطخ

 : دشناو ءايطخ ءانحلا نم اهداوس وضن دنع ديلل

 كببطخ لمهاناو لئادجو بتإاطذا ةيه تركذا

 ؟يث لك نم ناطملت# نانوا ناجي رشلاو نول ين ناولا نم طيلخن نوالا يف ةلخدلاو

 شغفلاو كلذ وخنو ةازبغوا!ءاووف' ىرحاو' ءازمح ةطق“+ طلتخم نإلاةشربلاوا ضرإلاو

 زعشلا يف نوكت ام رثكاو ليملا يف تناك رو زل تلاعب يف ناز لح
 ماعنالا دي نم ىلعهلا دمحلاو ماقملا اذه يف هرب رحن اندرا ام رخا اذه نوللا حيبقلا ىغدملاو

 /ءاي هريس نياق بلا 0ك لجر : سوماقلا يف لاق )١(



 ناولالا يف ةلاسر اما

 برع يثور يمجيا مما لاي رجلان ا يبعصالا عزو تاع لاقو ناوسلاو ضايبلاك, 7
 هعبتل يف ندحا دقو هتموظنم رامال 5 0 و ةمواعم تايبالايئابو لايرك هلصا ناك
 ٠ داعملا موي ًاريخ هللا هازح 0 7

 تكتل

 تانلالا ةعوةررملارطافلالا يقمن 1ع يف كالا
 هباتك و اهيف نوكت يناا تايشثلاو لوما ناولا ةذللا هقف باتك يف يبلاعثلا ركذ دق

 ضيباو نوالا يننلا دبقلاو دبق ضيبا لاقي و داوسلا دض ضايبلا لاقف ةدئافال (.امتا انه

 ناك و وك ادام هنيه هطلانع ال ملا ةولإ لك ميملاو لاق م فرسه 0

 قبمالاو هقءالاو داوسلاو نعام |١ نيب هلو ةؤلمسلاو ص مهلا لق فو مهلا عج

 ( ةرفص الو ةرمح هطلاخت ال جمسلا ضايبلا وه دي رد ن ا لاقو غ 0000
 ا ؛١ ىهزا ن ناك 1- م يبد ينلا ةغض وف ةيخل نإ 0 رع ثيدح يو

 |وع' تال ع 2 هات 0 هااغ ضايبلا صزالاو ة هقرز 2 ناب وه ليقو قومالا

 59 0 رعشو ةهكديسح عع لضسسالا برغملاو نو هللا ه هع تح ةءان ازعل هضاي م

 هل دلو لخيلا ترعا لاقو نصايبلا بقا وهو ضييبا همم يذ لكف 4. .جاحو ا

 دلو لجنلا 2 و ضاع ءلا حس ذلاو نددالا قي 1 هضاحالابا دربلا يعأو ضيا دلو

 0 أ ديدشب سو ضوالا عاملا ليي -_ نوال 0 00 هل

 21 ره نأ وه ليقو 9 دوسأ هنا 0 00 * هد 3 دوس 00 هرم المل

 قونلاو . كتهضدال وا هل بلو لجرأ ايرصاوة ةرمك“ هضاي طاغ يذلا ترصالا 2 و هلت

 ةرمح ةفاكلاو فاكلاو ةطسوتملا ناولالانم ةرمحلا و لاق م« ةريسب ةرمح هيف ضايب

 لك جتملار جتملاو ٠ عفسا يا فلكأ دخاولاقو ةرمحلاو داوسلا نيب نول ليقو ةردك

 نادبالا نم رمحالاو جاشما عمج او ضايبو,ةرمح نم طلتخا:ام وه ليقو اطاتخا نينول

 ا ةدش نم رقت يذلا ةردنجلا جييبقلا وهو رم ل لاجزرلا نمو ةرمحلا هلول يذلا



 1 _ ناواالا يف ةلاهر
 نيسييييسيسءع ندع ض0 !ثث““ ادت :ة317ةة3ةناتتتت 1 نل71٠07٠انبنلالب“

 مانلا لاق

 عقافو ىضانو كناعو عصان ميدصأ نايرج لكللاو

 حلاو هلق حاحصلا نم من 9 :كتاايرح كاك"

 كيساكلا منو نا ايدك اين دكتلا لاول ىماذك
 صدت ال تادك وم ركذ يف عرش هدوصخب نول لكت ادك وم نم غرف ا لوقا

 هذهنم لكف « لايرجو عقافو رضانو كناعو عصانو غيصنو نأي 5 كالذود.حاو نولب
 يلع وهو لاي رج يف ةغل وبف نايرج اما ناولالا 1 ادككأ وكلنا - ظافلالا
 را رم امهركذ مدقت دقف عصانو عيصن اماو دك رس سم ىلع

 ٠ ةخالا لها هركذ ٠١ اندبو ضييالاو رمح الا نوللا يف
 كتاعلاو ناك نول يا صلاخ يا.كتاع فروا نوي وذللا لاق دقف كتاعاماو

 ةرمخا ديدش هي | كناع رمحا لاقي 5 كناغ ميرك لكو نولو ءيش لك نم صلاخلا

 ةرمخحا ديدش نراك اذا رشقا رمحاو كناع رمحاو ثعن وهو مادقلا نم رمحالا كيتعلاو

 ديدشلا اهنا قبس دقفارضانلا اما *كاولألا نه نملا1ناوا عاركلا كتاقلا نسوداتلا فذ

 دك وب مقافلا اذكورضانرفصأو ران رمح! و رضان رضخا لاقب نول لك يف هب غلاب و ةرضحلا

 صلخام اربد يبارعالا نبا لاقف هانعم يف ةخالا لها فاةخادتف لاي 2 نول لذ هب

 لاةو مقبلا لاي رجلا هريغ لاقو ٌح اشنلا وه ةديبع وبا لاقو هريغو رمحا نول نم

 ٠ يشعالا لاف هترح' رعذلا لاووعو رفا غبص د لاي را هريغ

 الدليل ل١ ردوا اع 5 كي تيسح 7 تدرج اذا

 لاير طا و تَهذلا وهو ريضتلاب اهدسحو هعدواطو هذاود يف ةصيختاب اهردش هب

 يشعالا لاق ةرمخا يم وا ؛ ةرما ةديدشلا رممخا ةلاب راو لاي را لاق نم مهنمو هنول

 الاي رج اهتبلس ٍخيلذلا مدك لباب قتعت امم ةئيبسو

 اراهتب رش لاقف اهلاي رح اهتباسهلوق نع يشعالا لكسو اهنول رفا لاي رج ليقو

 دقو ءاضب هنم تجرخو هبحو يفت رهظ اهترمح ن ينعي ةفينح وبا لاقو ءاضيب اهتليف

 واعر كيال قذرسلا ماك ؤتعلا اذه اللا ورمل ذل ركاب دلال ير ا

 عال ضءالاد بهذ (1)



 ناوثالا يف ةلاضر 15

 فصو قيرب يذب سيل ضريبالا قوالا وا. باتكو ةحرفك هقهل و ضايبلا ديدش
 ٠ قولتك اديدش لضخ جدماو حرفك قطو . يدشلاو توثلاو زولا ُِق

 اًعوصن رمالاو اًموصنو ةءاصن عنك عصن 'يش لك نم صلاخلا مصانلاو مصان اهنهو
 ضايبلا ديدش تو" وا ضيا دإ> 07 عصخلاو هضاي كسا هنولو حو و صلخ

 : مخانْلا لاق ٠ هب ناواالا

 عقاف يعاقؤ سرأاو رفصا

 فثيوللا هب دك وب ام ركذ يف عرش ضيبالا نوال تاذك "وم نم غرف ا. لوقا
 ندا اولإق ك هضاا غلاب ةرفضلا دي دتغ يأ سرا و. رفصا لاقي :نسراولا كلذ نف نفصالا

 فيملارخ نيب تفر ىلع جرحي خطالا لثم رفصا يش سرولا برعلا نادل يفو ) عقاف

 لذ نعاا يف نوكي رفصا تيا سروا حاحصلا فو ( سروم سايتلاو ( سرأو وهف
 كعب هقرو رفصا كيا تعزل سرواو ناكملا سروا هيذم لوقت . هحوأل ةرمغلا 45ه

 الو ضرالا يف ميتب يا نيئس رشع ساجي ةنم عرز يربي سيأ سرولا ةفينح ودا لاق

 ضفنين هطئارخ تتفت هك اردإ دنع فح اذاف مهمسلا تابن لثم هتاذو لاق لطعتي

 ٠ سرولا هنم ضفثنف

 ةلوق دنع فاشكلا يفو امهركَذ مدقث دقو عقافلاو يعاقفلا رفصالا هب دك كوي اممو
 رغصا ديكو ءاا يف لاقي عصنلاو ةرفصلا نم ن 0 دشا عوتفلا انوا عقاف ءارفص ىلاعت

 يجيرذو ًايلاق رمخاو قلو ققب ضيباو كناحو كلأح دوسا لاقي م سراوو عقاف
 ٠ ينادر '"” كمرأو ٠ ينابطخ ' ”قرواو ( ماهدمو رضان رضخاو

 رغخا ثدأ وهو نايطخلا ىلا ةيسا ٍيئايطخ قر ندغ : برعلا لوقت ) | ١

 اباخد ىتح هتك تدعشا يذلا لاما نم كمرالاو دامرلا نول ةكمرلا نم ( ؟ )

 الياق داوسلا يلا برسغي يذلا وهو يف ءار ةباوص ( يلادر ) هلوقو داوس



 1 ناواالا يف ةلاسر

 رغداو !ممول عقاف ارفص ليزنتلا يفو ٠ اهعصانلا ةرفصلا صلاخلا عقافلاو ( هئم صلاخ

 ليقو ضايب هترح طلخي يعاتفو عقاف رمحاو ينايحلا نع ةرفصلا ديدش يعاقفو عقاف

 بارغانم قرش هترمح ينو را ديدش|ا وهو يعاقف لجرلل لاقيو ةرّا صلاخلا وه

 | قبس ام َّط 0

 هدللا ههحو نم رداب نيتنجولا مد داكي يعاقذ

 ضيباو عقاف رضخا لاقيو ناك نول يا: ناولالا قم فاعلا صلاخلا عقافلا ليقو

 يلاطلا لوقو ع ةاهاا رفصالا كح كيبل لوق مدقتو "يناف نمار 5 5 رمح او 2

 عاونالل اديكأت 6 نا حاطب يعاقفلا نا هلك الذ نم نيبتف ٠ مقافلا رمحالا يف
 ضربالاقي داصلا حتفب حا رضا اهمو ٠ يقأيسو ٠ رفصالاو ضيبالاو رمحالا ةثالفلا
 لكنم صااخلا ضيبالا ءارلاو داصلا حدفب حرمصلا تاذكو عصان صلاخ حايلك حارص
 ٠ ىلذملا لخضتملا لاق “يش

 حرصلا زءمالا ورم قلفي 5 و 00 فويسلا ولعت

 لطاشلا فدع ققو ققي ض دالاقي اه ب والا ناقلا حتفب ققب اهنمو

 ىلع نب 5 نسحلا هال ثيدح يفو قد ل هطخو ةَقَقب ةذغلا ةرامخ لاقي و هعصأت

 : لضايإلا "يف نءامتلا 7 ققيلا + ققيلالا انكماض يف اهفلو اهدع يلاعت هللا يخر

 ةقملا ىناالاو ضايبلا دب 2200 ةدالا قاب او اه و ءانشا حتفب / هب قوللا اهنمو

 لك ماكل فرد تراثنا قطو قط وريف ضيبا اقملو اقل ىشو ىف و نال

 ٠ البا فصي ياطقلا لاق ققيو ققي
 ئادالا 1 ضال يافا اهخذ نمل ,ئراؤطلار للا لل اك

 ذئاع ىلا نب ةمءا لاق ( ضيبالا روُثلا قارالاو قابالاو

 لاعلان زاج "'' ىزرج ىلع اهتعر اذا لحرو ينأخ
 تلال, هزل ا قاحل يىوذثلا لبيع نيئانتلا ديدح

 باتكو باو فتكو لبك قمل ضياو سوماقلا ينو هنم روهةم قبللاو

 ٠ خيرسلا شحولا راح ( ٠١)" نهمويع رخو نرظن يا ”نفش ( ؟ ) ةبلصلا ةديدشلا

0 



 ناولالا يف ةلامر |
 حارس يعاقنم غرصد' حاول حالم" ضيبأ

 عصانو ذو ققبو
 داوسب قلبالا مثالاو حاللم اهنم ةيناث ضيبالا نوللا اهب دك أرب ىنلا ظافلالا لوقا

 لكو ءاحم ىثنالاو مل*ا ةفصلاو دوس ثارعش هب وشب ضايب ناولالا نم ةحلاو ضاوو

 0 اما شيكو حسا وبف داوسو ضابب هيف ناك هون و فوصو رغش

 رثكأ ضايبلا نوكي و داوسو ضايب هيف يذلا ملمالا امهريغو دي ز وباو يئاسكلا
 ىلع ليلا كيس طقس يذلا ىدنال لاقيو ضايبلا يتنلا ضيبالا حمالا موضعي لمجو

 ٠ "البا فصي يعاربا لاقو هضاهبل سا لقإلا
 2 ليلا هب يدعم و وخأ اهراجو عيب رلا لهم هب ثماقأ

 نم ةوألس ف وهف ىذا مادانق عيبرلا مايا عضوملا كاذب تمافا لوقي يدنلا يهد

 شطعلا نماهريجيل يالا يمئاهراجب دارا  ليالاب طقسي هنال ملا هب ىسم لاق امئأو ٠ شبعلا

 ضايبلاب هنصويف غلوباذاحايل و حايل ضيباو قابو قب ضوبا لاقي حايل اهنمو
 ليف هنمو ضد حايل 2 ٠ ةلع ةرق 0 ال ءايلا ةفل1خ ازا سا ةأب حايل ٍِق واولا تاق

 :دشناو اهلبقام راسكنال ءاي حايل يف واولاتراص امنا ءارفلا لاف هضايبل حايل يثحولا روثلل
 حايللا رسفلاك ل يالا "ضي اياذحلا قافخ نطبلا بقا

 نأ بأ وصلاو لاق نعالا نب ريهز حدو يعانملا دلاخ سب كالامل تتلايز نبا لاف

 هنمو "يل ةلعملا ضريالا هنا حايللا يف لوشي
 ظ را يذلاو هل 851 ف حالأ ملوف

 ٠ هليقو 0 قذخي يا ميلا وهو لاق ءاشح فافخ

 حاق يربشيف دازلا بح'و انوتشاذا ىغالا نبا ١ام“ يف

 هضايبا كلذ و يّثحولا رولا وه حايللاو حابللاو ( ذربلا ارهشا_* حاق ارهشو

 لك يف ءايلاو ٠ ءاذيب سمشلاو رهعلا دنع هتيقل اذا حايلب هتيقاو حبصلا اهيا حايللاو

 باط الا ةلع ريذل ءاي هواو ثبلقنا ذاشف حايل اماو اهلبق ةرسكلل واولا نع ةبلقنم كلذ
 نبا لان 0 ديدشلا 0 0 0 سومالا يف لاف 0 ةفاخأ

 يعاقف ضبا و ضايبلا ةدش عقفلاو ا 1 يعاقف 4 لاقب يكيعاقن 25 لاقب



 ا ناواالا يف ةلاسز

 از ةرمحا لاقت ةزمخعا نول اهب انكر "اع ةلكلا يلهو هازلا ةرشع ةعباسلا هلك
 صهزالاو : لاجرلا ناولا نم قرشملا ضارار ناحل نع ىو رم ردو ا 1 ْش

 : ظانلا لاق ٠ هجولا قرش ضبا هزا لجرو ةرمح هيفو لاجرلا نم ضيبالا نط
 ”ىلاحو رضا 0 هدم رضخا

 ماهدم شو رضخالا نوالا اهب دكثوي تاك ثالث ىلع تيبلا اذ# لقشا لوفا
 ءارضذخيا ةماهدم ءامخد ةقيدحو 3 رهاوسلا هالعيا عرزلا ماهدا لاقي ”ىفاحو رعانو

 ةدشنم ناوادوس يا نائماهدنم زجوملا لب زنتلا فو ابيار و تمعن نم داوسلا ىلا برذظأ

 ناوار ةخاهنا ينعي جاجزلا لاقو ٠ يرلا نم داوسلا يلا ناوارسخ لوقي ٠ يرلا نم ةرمذحلا|

 .داوسلا ىلا برعذب نا هي رو هبصخ مائف ر ذخا تين لكو داوسلايلا اهترمضخ برسغت

 تدوسا لا_ةي ٠ ار ذخ ةدشل ةماهدم ةندل ليق امناو داوسلا برعلا ذنع ةمهدلاو

 دوشأ مادخل لكل لود برعلاو”اعرضخ ةدشل ]دوش | قع ا
 : ليغ ةقع يف ىلإ عالا نب دنا وااهيجرضخ هراكل اداوش كالا 1

 .انذلطا لع يذلا يهرتل ١ اتهزز ف اك
 اهؤاهزو ٠ ادوس اهصوخش ىرب اهعاتجا ناو ”يرنا نم داوسلا يملا رضخ اهنا ينعي

 كتنرلرفبا دك إ اعو> لبإ ال لي امن :ال امالشف ينمي اهدالوأ اهؤالطأو امر

 مصان ضبا لاقي و روضات رظخا, لاقي ةرضحخلا ديلا يفخالا ىضاتلاف تل
 نع تالذ يور رمغان رفصاو رمضان رمحا لاقب نول لك يف رغانلاب غلابب دقو عقاف رفصأو

 زيي هناك روصنم وبا لاق ناولالا عيمح يف رسضانلا لاق هرداون يف هاك نا

 رفح الا تاك عنق ك١ هل يذلا ,عانلا ءانعمو رضانر محا و رمان ضو

 0 رثللأبر رفا رخو اه فشار سا ضال تا 0 ف
 اذا ثمرلا لقبا لاقي هيلع هب كردتسي امم وهو ملغانلا هركذي مل لقابو ةرضخحلا ديدش
 مو سراو وهف سروأ اولاق كك لقبم اواوقي رمل و لفاب ويف عقررو ةرضخ تووط 00

 :ظانلا لاق اهب ديك أتلا ةرهشمدعل القاب لمها لضانلا لءلو رداونلانم وهو صروماولوقب
 دارج ارهصايىبدلاو يبادلا لذ, هنم جرخ 00 لبالل يرسم ثمرلا( ) ١

 ديدش' يا ٠ ةماهدم ةضورو : ةدعاس نب سق ثيدح د ٠ تذبشا يا ةرضخلا



 ناولالا ىف هلام

 هلبق امل عبات
 دينا لاق

 ) ااا َ 2 5 و

 رءالاو صاخ 'يشلا مصنو ؛ هضايب دتشا اذا اعوصن هنول عصنو ( امدس تدرو يا

 ٠ صلاخ عصان "شو يد لك نم صلاخلا عصانلاو نابو تو
 عقفلا لاق نم مهنمو رمحالا نوللا هب دك وب امم يهو ىعاقفلا ةرشع ةسداسلا ةاكلا

 دقو ١ اهعصانلا ةرفدلا صلاخلا عقافلاو همم صلا> يا يعاتف ضيبا لاقي ضايبلا ةدش

 ا-:] نيب كب ر انل عدا اولاق لب زنتلا ثيسو ( هنرفص ثصاخ اذا اعوقف عقفي و مقفي عقف

 (ةرفصلا ديدش يعاقفو عفاف رفصاو ٠ امنول مقاف ءارفغص ةرقب اهنا لوقي هنا لاق امنولام

 بهذ هيلاو ةرهخا صلاخلا وه ليقو ضايب هترمح طلخي يعاقفو عقاف رمحاو ينايحتلا لاف

 دخ ال1 ٠ كا عا نق رك ره يدر دي دخلا وه عاق رمح الا لجرال لاقب و انا

 هدإا هرجو نم ردابب ني 2.ةنجولا مد دكي يعاقف
 رغما لاقي و ينايكللا نعو ٠ ناك نول تيا ناولالا نم يناصلا صلاخلا عقافلا ليقو

 ٠ عق هلا رفصالا يف ديبل لاقو ”يناق رمحاو اضيا عصان ضيباو مقاف

 د عقاف رفصا نيب نم هسناب ءدهع ميذق مدس

 عقافلا رمحالا يف يئاطلا رهسم نب جرب لاقو
 مدالا عقفام لثم انيك ايمح اهل ءانالا يف اهارث

 "1 لا, ناقراانه هبارضو اهضعب نفاننا ىلا ةتيكرلا«كرافدلاو.لعالا يناذك(")

 نارفعإلا وهو فاقلاو

 اند ددلا لا ىف نسا اذا! تررغاردنمتات ازرخالاو,ةرفكاا» دشاةك رع قربشلا()

 005 ع وعلو ناار هباوش ( 276" لضالا نتماخ قمنا“



 ١١9 1 ةطقألا :ه

 ساد 8 2 رششلا 0 5 1 50 بنص و ا ةعبإ
 ٠ هيدي نيب طؤسلاو دفحلاو يبضخلا

 الو بشتي الد عارءإ رآ لاك الجر - د نا اانا ةايملا هذه يف ناك 11
 ىرشلا ناس لم مفادتي الو ى# الو جمم « دحأ هجاه اذأو ٠ ادنا ب

 ناسنالا اذبذ - طفحلاو دقحلاو بذغلا يلا لييسأ١هسفنل دبع الو ٠ سفنلا ة ةوهشو

 ددجيب مل ناو ٠ يعد يمس ملاع يللا لقاناو اديدي اناَخ قاخا هدسج لاو ثام اذا

 ٠ ميظع لام اذ اقولخم ناك هذه انايند ىلا ديعأ لب ملاعلا اذه يف هتاخ

 هساحم نم بلقناو هأيح هلوق ( اًيدوج نب ابوس ) مهث املو ٠ هذوب هلاق اماذه
 ٠ للعلا 'يفدل نم هاعوو ٠ مهفلا نم هيلا يقفاو امب داوفلا رورمشم

 يبرغمل



 ىلوالا ةطقللا ٠4

 ايومد ةلئاف ن7 رتل هلآ يل'لاوإلاب كوابل" ةريضقلا ةايللا هذ ع يق ةكواس

 1 : : قالا الملا ائيسم

 ٠ رشبلا لتقل ع ارجيال - الجر وأ ناكةأرءا - نا. .ذا ملاعلا اذه يف دجو اذاو

 دعيف ٠ ةيملا تاقولخلا ميم ىلع زان اهلاص ناكو ٠ ابناج نيكسلاو اصعلا حرطي
 ملاعيفهقلخ ددتب نا هنارح يف هيلع باث يذلا هكولس ةجينأ نوكك ت تولي هعسج را

 هنمناكام لضفب كلذو٠ لب وطلا رهعلا هإ 7 له 5-2 اخي الو ا كلا نم ع

 تاقونذغا ىلع هتقفش و 0 ايناخ نيكسلا| حلا هحارطاو مدا كفس كرت 0 هتايح /

 8 مهملا هناا و

 كاد لولا فود مت دلو نوفا دا هي نسما ردل واكل زن ةككذا
 نأ هتبقاع د1 ترا ردماع ا نكس اهئ ا راع نادل هلا

 ةلاخا هذه ىلا هب يتحأ يذلا !تدللاوب- : ضارمالا عئاوناب ابثذعم الجر ناكل
 ٠ نيكسلا وا اصملا وا رجبحلاو |دليل ؛ اط هب ؛دعتو هيخلا تاقولخا 520 "1

 0 نم 2 2 00 لجر 1 8 نحال اندلا ها ا 5

 اناا 4يف نكركتلو ملاعلا نك لأ دوعل وقار“ 1 ءلا أله ع 6 ماع 2 0 2

 رحطاو ديلابرةبحلا تاقواخللا ئيذعت نع « ذك يدب كلؤاو. «« ةمانلا) ةصلأب امنت
 نيكل 2 رافعللو

 ديدش يبقنلا:نيداش جذل جر وأ ن ناك ةأرما - ناسنا ملاعلا اذه يف ناكاذا
 هسفن الك دعي لو ٠ الغيغ لاا را جاه ا 2 معم اذا ثيحب ٠ قزنلا

 دقحلاو بضغلا تادغا همن درع كانا هاد ٠ رشلا لمعف نع ابعدقيو

 نم هتايح يف ءداقج اراه لع هياقغ ناك تملا نمت انج دبع لا ا اذإف - رزيذتلاو

 هرقف ال أ , اتش ادعم اهف نوكيف منهج لخدي و ايناث انس ثعبُرنأ  ىأملا اذه

 لح يذلا ىنسسلا نالور.ب اتطعاذ ايتن الجز كاذذإ ب ا نا



 ا ءا/ ىلوالا ةطقألا

 : هل لاق ع ةيغ ةيغ مركأ هايخل ( اب دوج ن يالا
 ؟ ةدشو قيض يف نيرخ 1و فاعهو كح يفانانأ رت اوال! مراحل 0

 رظن مل مهفعبو بقاوعلا ربدت يف رظنلا وريصق سانلا ضعب نا اضيا هدهاشن امو

 نيعتمت* نيرخآو ٠ مزالم ملاو ٠ مئادماقس كيس اصاخيتا ىرن ٠ اهيلا ذفأ

 مئار ٠ ةروصلا ندح كاذ اهيب ٠ قاما هةوشم ٠ ةروصلا يمد اذه ٠ ةلماكسلا ةصقلاب

 موق. ةككأا فان ٠ ةلزنملا عيفر رخآلاو ٠ ردقلا عيضو ٠ . ركذلا لماخ مهضعب ١ ر ظنا
 ما كسلا رية> وه نم مم 8 ثورسوم ءاينغا تاورخ ا نوهدعم هار 2

 ٠ لقملا فيصح تتنبأ اذه ٠ هدت و همسل نم ٌةورذ العا وه نم 0000 ٠ دحلا

 وددنلا نم قب رن ناك بح يال وأ كمْ يال مرتخا هذورايف ٠ و هادا كاذو

 ؟7 ةساعتلا هله لك ٍق مهنم قإ ا ةداهدلا هذه لك يف

 : ءذوب هراجاف
 ابكولس اهل اهاتهأ ينلا ةرغاخلا اهتايح بت ةرحلا تانئاكلا ترا ! باشلا اهبا

 اماريم ذايحلا هديه ِق 4 تل يذلا وه كوالا اذ_هو ةيضانا اهرازدأ يف صاخلا

 لاوحا عيبجو ( 114 ) ا تارقو (ا( 66 )اهأشنمو ( 86111286 )

 :اهءاقثوا اهتداعس ةيملانئاوكللل باجييذل وه يغ'' كولسلانا ةءالخلاو ٠ اهتثوعم

 : ( اهبوس ) لاق
 نا قل اذاف هميف عطتسا و . "ىلع نيف ة> لوف مرتحا ( هذوب )زج وأدق

 ٠ هب 'يلع مر اف راصتخا الو هيف زاجيإ ل (1. رز .ىلعت طسفب

 سالا كلا مضوأ ىاليلق رطقناف تاشلااا كلذ يف بغت تكاذا <
 . دازرأ ام لكني هذوب اوعو --

 1 : ءذو» لاق نينه دعبو

 ىلا ىلا اًميسم ءامدلل آك آف التاق باقلا يماق ا ملاعلااذه يف ناكاذا
 ةرء ىبحيي نا هتارح كيس هداتعءا ا هك ولاس ةنقاث نوكتش توما, اهدامدسأ ل ولكل
 ,ج لخدي و ثول هدسح لا اذاو ٠ ابذعم ايقش اهيف 5 من مج يف ةيناث

 0 ةريضف ةايعت اذ الاجر قلو نبق نم لاك اك كلر ميكا لباد



 ٍِخ 2

 أ لا
 اتوس اميومال

 [.ع ةانطآ13

 تدرو ثالذلا لئاسرلا نا ( 0116111310 آعع]85ع ) ير ئرفلا جرثملا لاق

 آبع 510512 )يلوالاةلاسرلا ناو ٠ دنحلادالد نم !ءاوناليس ةري زج نماءا ايدوبك يل
 ( 11016112411 ) نويدوبكلا اهي يتلا ةيداغاملا ةخالاب باتك نع ةمحرتم (3
 اذ كلا دغللاب نداحس هزي زج مم 1 رهو( 42 520 ند د دلع اكتاو

 ٠ ( طةازع ) "!(يلاب 1 ,ماب ةيداغاملا ةغللا يمسنف نحن طلغنو . لاق

 06 اهنال كلذ اهيتخا ا مظعا يدنع يف + ةلاسرلا هذهو : لاف م
 انأ حرش اه اما يارشملا ّط ا ا ا تانمانتلا هل ءورط يف سيلا

 ا 2 قدساو يتلا ةرركحملا خانتلا تارع .تروضغ يف لامعألا لع ةازاسخلا ةديقع
 ٠ الود ىذسا ناك نم الا ابلخدي ال ثيحي 2/1157218 '' "ناثريف )

 باشلاهءاج ذإ ( اكيدعب اثاث ) هديش يذلا لكيملا يف اقم '*”( هذوب ) ناك انبب

 ل راك( هيلا زا ضاع )( هكا همي اين ايفان نعم لل

 .٠ لصالا شماه نم يهتنا ٠ باعكلا ( تآرقلا:) و( ةاروتلا ). يتلك
 ( 186021553268 ) :ددجتلا تاقلختلا وا تاوشنلا لصالا يفو( ؟ )

 انا لات يف ذوب ةيظاوب ١ نضحلا مادفلا نع ةرابعب ( اناقريمر) نا لوقا (0)
 ٠ ايندلا ةايلا هذه يف مدوجو دم اولكا اونوكي نا دعب هاثفلا اذه يللا هعابثا قوس

 يتح مهب وأذ ثبخ نم مهصاحت مهل روطملا ةياثع يع اه راودا يف ستنلا رع ينلا تاضاختلاف

 < مع مز يف ةنللا ٍش وا ( اناثريم ) لوخد نوةهس كاذ ناو اوفصي و اوفظني

 يودرفلا لالا كيس و روهشملا نراعتملا ممالا هنال (هذود ) هقيع" لوقا( ؟)

 تادرغزوبإ 0882812 اهادوغ] زًاروطو ( 8082724 تافاكلب )اة رات م

 مم نيدد يتأاو قردلا ىهقا ف ةرشانملا ةيذوبلا ةناي ايدلا 0 «أوم هذوب 'اهممأ نم مما

 «يرشالا نم اوله 1غ 1



 ١ ءن ملاعلا يف ةيملعلا عماخلا

 ءداجو هقاشمو لفونو يناعدولاو .يجزاه )5 ا:ئالع رايك ةدعاسب 1 |ملو9؟ ل 17

 كفل وم نانناو توربب ٍِق مهم 1 اعلا ناك نيس ن 4 07 + لع غلب و

 نوط روكا اهتسائر ىلوتو هاديصو سلبارطو قشمد يفو اهبف نوي 1 قوقالاو
 ما 1/6ةنس تدادج 6 0 ما 805 ةكس ةعومج ف اهبطخر اهلامعا تقيطو ثع“ يلاعو

 ٠ ةنامسالاورصمو هب د روس يف | 6: ىلع ا | ا ا ددع دازونالسرا هلا ريهالا ايضا

 ما 1 نيمع وسلا ءابالا ي يهب نسإ ( ةيقر 1 هللا كنق نا هدهبع ل

 نياك نار رتك كلا تاز م11 ةدنل | كراع يملعلا عمجلا ) ناكريمالا انا م
 دعب اهنا“ وطنا كر 21 اللا ةقنسأ كلالعا كمبلخو كانو راو كاكا

 اهو أ هلا ض٠ب ؛ يغاملا نر ا ءانثا ا 0 انلاءا ف اننايث لق ليلقب اكاقنا

 ناحو صمحو ١ ماله ةنس ( ةيخي 3 كا )ا_ممثاو ا ةيلع ةيبدا ةغيص

 ىلا يرثب كناك اًهريغو ةلادتتالا ي هاملت تالا ليل ا

 : "كفل وو فيو را سلال
 (ديسردم ة9ع الا قالو تؤززلاى ىزاكلا 0 ضعب يف ثقشنا

 ) ةيململاة:ضهلا هيف )و 0 توريد يف 1 ذاجإ ةسردم يف و 4 ايل| ةعماجلا يف 6

 اهلامعأ 0 خبطو 5 ةلاقملامله لا ابننللا 2 5 ةيقرشلا ةسردملا 5

 كام ع 6 ها هيج ْن 5 لاو ايل ا ىلع ثرم تاوئف ميسل

 ٠ اهتاغار رتل ةيدجالا ير خالا وم رادملا

 عبات لاف لو | 8 | مب 1 ايف ( ىئلعلا عمجل ا( ىلا قسد لالةدحا رث ١ ىلعو

 ابنك عيطو ةبتكمو الم أثناو ٠ نينثا يلا ةينا# نم هئاضعا ددع ليلقت دعب هلاما
 : ىقرلا يف ائاد لازي الو ةللا هذه أشناو اهريغ حلصاو

 ايجات ةخللا فقري ناولا عسأ وهو ل ) يحلملا عملا ) ع تو ريب يف سس 0

 ' همرك ودل ؛يماعلا يلد الا اهيقرو ةمالاريخ ةيفام ىلا ةيءاملا عمال هللاقفو٠ 23 راشملاءاشناو

 هللا ءامش نا يقال يف ةصاخ ةلاقم اط درف:لف نيم ر خلا دنع ةيملعلا عماحلا امأ

 فوأعملا ةددكتلا ىلع | 9 5 | هئ ناسف 9 5 «.اعما ها ةلَ>ْز

0 



 ماعلا يف ةيملعلا عماج ا 5
 تاظفح فحاتملاو سرادملاو بتاكملاو سلاحناو عماجملاو ةاوسالا كلت لضبف

 تلقن ىت- مهتغلب ةمجرمم اهظفح يف برعلل لضفلا راصو ةيب رغلاو ةيقرشلا مالا راثآ
 ٠ اهيف تفلا يثلا اهتاغلب اذوصأ عايضل ةيب رعلا بتنكلا نع ةميدقلا مولعلا مها

 طساوا يف ةيمابعلا ةلودلا لبح برطضا امل < طاطجم الا رصع يف برعلا عماحم

 كالذ دعب نوي املا مث اهيلع لوذملا ىلوتساو داليلأ رشاعلا لئاواو ةرحبأت عباسلا نرقلا

 )00 لك و ايفعو اهتتاكم تفلتاو اهعيراشقو ةبيزرعلا ةخالا .تلفحملا نؤورف ةئثالل اومن
 ةغللا باداب اهفاطن عسوتي مل ينلا سرادملا الا ءاقئرالا عئارذ نم اهيف قبب لو !مئالع

 +٠ ان نيف مشتل ةبابجال و اياك تهرد و ةئلفلا عماجلا ثتاطحناف

 لضفب ةي روسو زصم يح ةيرعلا ةشهلاا تددحت امو < ةقيدحلا ةضهنلا عماحم

 عهاجملاو ةءابطلاو ةفاححتلا اهيلا تلقن يلا ةيكي نيالا و هي زيك لاو ةيقرذ الا ةيفاللا
 اهتذمن اهيلا امو ةي روسو رمعم يف ةيبرعلا ةمالا تداعتسا اهيلس م ةظساو: ةيملعلا
 ٠اهدبع لطي مل ةيللت عماجت هيف تشناذ نيقرشت-لاةب روا الت طيشفتب اهاوق اهل ةعماج

 | ١ تمقر ينلا ابنروا يف قيقريشثسملا تارقثومالا مهلا ةنظتملا اهدئاوفوؤت لو
 ( شناد _:رما )( فراع'ا ساخم ) و ٠ اهيلا ةراشالا ثرم دقو اهرانم تلعاو

 ٠ ريهشلا اشاب تدوج خراوملا هئاضعا نمو ةيكرثلا ةغلل ةنادسالا يف

 م ١١ ؟8ةنس سسأ# [11[][5 0'عإل 016 يرسدملا ينلعلا دهعملا ) عم مدقاو

 آد لك دود هت ةريذن هل ثناكو هيب جوا دعا غلب و ةيسنرفلاب تربانوب نويلبان نمزإ

 رمهم نم نييسرفلا جورخزلا ىلع ىلطعو تادلحم ةعبرا يف هلا_4#ا ترششنو ٠ ربشا

 ” رد كس الاوف ( يرضملا فراتملا سلم ) مماب ما 804 ةنس ودجو < ما 6١ 1 ةنمش

 نك تاع رضي تيس كثازرثا ىلع تئدلاو -- م 188٠١ ةنس :يهاقلا ىلا لقنو

 ليثملاو ميلعتلاو نارعلاو نونفلاو مولملاو فيلأتلاو بيب رعتلاو ةيفارغجلا وراث الل
 ةسائرب بيب رعتلاو عضوال م 1/155 ةنس ( يوغللا عمجلا ةىشنا مث - هوحنو ٍبطلاو

 ادوجوم لزب و هده دن ديعاو تاونس عب دعب للطعو يزكيلا قيفوت ديسلا

 ٠ هئاشنا نم ةبولطملا ةدئافلا رهظن مل كلذإف ةليلق هناسلجو هتاءاتجا نكلو

 ةس نم ةيروسلا ةيعبلا ) مئاب ناكريمالا نولسرملا هسسسا ثوريب يف عم لواو

 مسسللا بست _ سس



 ا ملا لايف ةملعلا عماجلا

 ٠ ةسفنلا فحانملاو ةيلاعلا سرادملاو نتاكملا 9

 قوم)و ( ةرصبلا دب سم ) يف مهتادجاممو نيبفوكلاو نيب رسمبلا تارظانم تناكو
 ٠ اهوغو تاماحلاو ةيرعشلا تادشانملاو ثارظانملا ةيملعلا عءاجلا ليبق نم ( ةفوكملا
 ٠ ةريغ ىلع بلغ دبرملا ) نكلو ٠ ( قدزرفلا ةتلح ) اهم ةصاخ تاقلح ملوحفل تناكو
 هيش قي ةميدقلا برعءلا لئابق تافاذم نم ناك تالذ لك ٠ ةياهاجلا يف اذاكع باغ 3

 قارعلا اوريدنيذلااهنوطب عمتاقةثاو ةين اوةيسيقلا تايهصعلااهيف ترشتن ايا ةريزجلا
 نم ةسمخ دادغب يف ( اهدلا ناوخا ةيعمح ) اثنا ةرخ | عبارلا نرقلا طم اوأ يف و

 نيذلا 0 ا اهريغ لثم ةيارسم مهتيعمج كاك دهعلا كلذ قف مالسالا ةفسالف

 ةينانوولا نم ةفطتقم ةيءالسالا ةفافلا ٌةددعتلا مهتاساخ يف اوررقف مدابم ن و داضي

 (اغنملا ثتيلاوخا لئاثعو ) تيت ؛ةلا عز ني يف كلذ أون وو, ةيئازافلاو ة دش

 ٠ رسعم و دنحلاو ةبروا يف ثعبطو برغملاو قرشملا يف ترهذاف

 قرشملا هب ةيءابعلا ةلودلا نيب ةاراباا ثناكدح ( ني.-ادنالا عباجم )اهنيو

 دبع ممرهشاو مولعلا ءاوا عقرب سادنالا ءافلخ ىنثعاف برغملا يف اهدعب امو هي ومالاو

 م؟ 1 1ةنس قوتملا رضانلا نب مللاو (م 86؟ )ره ؟؟ 1 ةنس ىفوتملا اطضوالا نمحرلا

 ةندميف بتكلاو فحتلا عجو رويطلاو تاناويملا قئادح أشنا لوالاف ٠ ( م 507 )
 نامثالاىلغاب ةقيدحلاو ةئدقلا ٍبتدكلا غاتبب راطقالا عيمح ىلا لسرا يناثلاو ٠ ءايهزلا
 ٠ امل جاعم تناك ةريثك تادلجمب اهفصو و نئازخ يف اهعمجو

 ضيسأتو فيلأتلاو ةمحرتلا 7 دقع يف قرشلا ةسفانه برذلا فاك اذكهو
 ًازقل قارشملا ءادع ! وقوي للا يمكلا تناك يح ثياب تاكل نتل

 «٠ هريغو ينا_يدالا جرفلا 3 ينامالا لثم قرمملا ف ابتءارق لبق سادنالا 2

 هللا ماب كاملا لمذ اك مهتم: يف نييسادنالا ةاراحم رصمو برغملا كولم يرابثو
 (م 1١5٠١ )ه 14١١ ةنس قوتملا رسم يف يمطافلا

 اتيرئلاو اقرا فيس ..ىورل ني ة«ارقلا كومو ةيازللا تايزكت فيدكس
 دابع ونبو دادؤب يف هبوب ونبو ناح يف نادمح وثب موصخا سلاح او عماجا هذه لثم

 ٠ طاطجنالا نمز ىلا مريغو سلدنالا يف



 ملاعلا يف ةيلعلا يف ةيلملا عماجلا ا

 لع نب دواد !نمز يف( ةمعابج رقورم ) اهثم :لاطع اه وغلاو ( 8-1 )٠ه !94 ةئس
 ) مما 59 )ه ا 1/5 هوس ىمايملا ىموم نب

 اهيف ةيقاب ةئدقلا ىفاوسالا ضعب تناكف -- ( نيدشارلا افلا غماحم ) - اهنمو

 رءاوشلاو تاملاعلل يح ءار ءشلاو ,ارعلل ءافاخلا ماما كيلا 0 ١ ةشا حو 01-1

 ٠ امهريغو 5 ع ثأإ 525 نيا تعا ةييكشاا لم

 ثدقعوةئيدقلا قاودهالا ضعب مدع يف تاو دع نيد ومالا عاج ]ل اتم

 ةينانويلا نم ( ةمحرتلا ةنل ) اهنه ناك ام ماو ٠ تادحاملاو تارظانملا ممئافاخ سااجم يف

 قولا ناورص لاآ ٍعكحو ريك الا ةي وأهم لويوح يرودالا دب 0 نا امس اهريغو

 اهون و ةيوايكلا بتكلا ة-جرتا نافطسا !اضعا نف ناكو ( مال: 4 ) هه ةَتَس
 (ةرمغبلا دن م ) نا 5٠ برعلل ةب روس يف ىلع ممم لوا مف. قيشمد ةنيدشإيف كلذو

 ( نيلشللا طاكع )وهب . دع 5 عمج و ضرعم لوا ىفا رعلا يف نآك

 - || غلا 0 ايتو مدلل قتعا ب دك ) نيب 2 عفاج ١ 555 امنهو

 ل اة 11 تال 1 0 و ءاملع || 00 ةيسرافلاو 0 نء 0 تنال

 ةرعاشلا:زيناندو ةكماربلا سل

 من 3 ةكماربلا هؤا هوَ رزوو ديشرلا نوراه ىدقع | دهعلا كلذ 2 عماججل مما ن 4

 اويتومأيلاما و -1 مهول 5 ىدح تاثحام او ةجرُلا عم 4 0 ءاشناب فراعأ | قاطن أوعسو

 عما-لا دقعف ةبججرملاو ءولعلاب هنلكل ةديفم ةقب رط 7 انف ريع افبن لاا رو

 0 1 يادي 0 قفا لك يف ا

 هاهريغ ![ و ايزي هضاخ ةمس هل ةمحرأملا تيكفلا ميسا ل هذ مولعلا نم هل

 طورتتإادت لير ناكر ام (اريقككاو ٠ 0 ا مضوو

 هديعب تدعو ..انعكا ةمار حا عمق عقد ىلع مرا خي نيانلا مورلا كول ضع 5 حاصلا

 ةيقي رك. ةسلاو ةيناي رمسلاو ةيمرافلاب ن رحرتملا هيدل رثكو ةيملعلا مماخلاو سلاهملا
 ةيب رعلا كوويفلا عمو نوفلاوملاو : ةينيتاللاو ةينانويلاو ) ةتآدلكلا ١ ةيطمنلاو

 ةيفارلا ةيملعلا ءاحلل 0 7 روهشملا ةمالعلا ةفيلخلا اننا كعب اذبلف ةليخدلاو



 أ

 صان اذا ]زل ذا #١

 4 ملاعلا يف ةيملعلا عماجلا
 اهيف سمللا تاولصلا مهما! ىلهي ثيح ةيفنملا ماقم مويلا اهنا لاقب و ةبمكلا نم يئاشلا

 ( لدنجلا ةمود ) قاوما اهنم ةريغكلا تاعمسملا و قاوسالا ثالذ دعب ثدقع

 (ءامنص )و ( نيبأ ندع ) و ( رحتلا )و ( را )و ( رةشملا )و ( نام ) و( رج )و
 ( ظاكع )و ( ةشار> )و ( ةنجلا ) و ( زاحلا يذ )و ( تومرمغح )و

 ةيندالا تاشفانملاو :ةيملعلا تاقحانللا نفاابيف زوي زاك امل ظاكع قؤس اه مشاو

 تاصضاشملا تارطا: ةبذالكعو نامشالا ةاكش اسأل لئابقلا نيب تانج الار كارئاتلا]
 كنا باول أيا اا ارتباط زك مح ةزضجب ةماعلا ثاحبالاو
 تاخالا مصفا رات تاسفانملا كالتب تناك كي رق نال ظكاعتلاو كاكتحالا اذهبةيبرعلا

 تأشف ني رظانتملا ني رخآلا ماوقالا تاحنمل يف ةيشفنملا بويعلا عجاضم نع ىفامتنو
 :ير اكرالا عربات نإ نا.>لاق 6 ةغالأ لاذ ةحاصفلا نم 2 اهلا اهر ,ظع تءرعرتو اها

 ظاكع نم مماح لا يف ريا لا 6 0 تلين لانقأ

 اي وتسااهبلا ندم كاويلا ناك( يطا ف رانتز اتنفس قارا
 قيرطلا عير نيبئاطلا مال ينبا لعج دق يمنا رذنأا نب ناعنلا ثناكو ٠ ةدحإل

 ةدجا# لم ةدجاملا يف ةليوط ةصق ةم عطا| هلو منم هجوزنب مايا هت ىهاصمل مل ةموظ

 ظ : ني روك دما مال نو
 يفاوسالا كيسراصنالا ماع نب هللا دبع نب رمع قاوسالا هذه مظعم عمج دقلو

 : هلوقب ةرحبال عسا نرقلا ابدا نم يرهاقلا

 بذالا قسما نماراثالا :(ىتكل ال «ينزالا اردلا كوالا نأ تكلا لا
 « اب الماسح لالالا "كلذ )0 2001

 رخإلا يذه نود نم (ندع)و (رحشلا)( راثد )و ( راخص )اذك
 هيلات (شابح )و ( زاحلاوذ )و هيهازلا ( ظاكع )و اهنم ( ءامنص )

 اال وودلاد لفكتوا عربا[ نمنع ةبعإرا يدا خخ نار اا
 ةي رورحلا جراوحلا مايقب تلطع ينلا ( ظاكع قوس ) اهنم كرت اه لوا 0

 ةب سهاظلا ةفحأ نم يراد ) عماللا ءوضلا ) يف تايبالا هله تدزو(.1 (

 ٠ مدمئاغلل ةمتث ةروصلا هذبب اهرارقا يلا انةفوت انلعاف فيحصتو فإ رك اهلك و قشمد يف



 ملاعلا يف ةيملعلا عياجلا - أوو

 1 اعلا تاد دقاو ٠ 3 رولاو ةرطاسنلاو سرفلاو نييثيصلاو نيبدنهلاو اكيناد كلو

 تافل اوملا و مولعلا :رمشني ةيانملا نم ملل ناك لا ير الرق كامو راقنم. ام ء.اللوا ةقشتككملا

 2 ةلد اللا هذهو ٠ نونفلاو 05 1 5 تت اذان تاممتحلا دقعو سرادملا:س 1 0

 هذه ضع كاكتحاب وركذلا 5 هقن لإ ةيماعلا عماجلا هذه لاثما دوو ُّط دوش ءارع الب

 ٠ اهيف ىلوطلا
 دق دال. ث املا نرقلا ط. 28 وأ يف يناشالا ريغدزا روباسن - سرفلا عءاجم

 اواشناو 0 2 ىلا 4 وسل 5 ةروتألساا كش - هع ١لم مم طقخاف مورلا 2 ازيفكك رسما

 قاتف ٠ شسرادملا اوسشاو ٍتعكلا اوعبحو. ةي ءرافلا ىلا ةينانويلا نم لقنلا نامل اهيف
 ني رسفقو اهرلا سراد. يف عماجما كالت لثم اودقعو يراددلا نم ةرطاسنلا منع كلذ

 راما و كيعلا ناو ا هاونا يف 2-5 سلا ترهتشاو ٠ سرادملا كالت يف ادودقع يلا

 تاسزيعأا يدلل لو ماسالا نأ ءلار ماكل يف
 دادغ ىف يش مث 1 0 رواجملا برمعلا يلا تارارش تكاقتنا ةيكالا ةلعاقلا هذه مارذ نمو

 . ةروه 20 4بب رملا ةذهلا ةعذأ رم ل . مهنلب ةيانعلا تاج تدقثاف

 هواقثو قارعلا كيس نييبارومخا نع برعلا هثرو ام بيرغ نمو < برعلا عماجم
 يشأ: تناكف ةرفانأاو ةزامتلاو 5 تاعمتجلاو قاوسالا ةماقا ًاضيا متري زج هبش ىلا

 ل ودلا ىلا يلها+لا دوعلا نم تجردتو ام ةينارمعلا ضراعملاو ةيملعلا عءابجلاب

 2 يف ( شإ ِ ةوذث 0 هانفر 6 ط مدقا نقوح ) ةيلهاجلا عمابلات )3 ةيمال ال الا

 نرقلا لئاوا ين ( ص ) يبرعلا ينال سماخلا بالا بالك نب ”يصق : الماء ةليركملا

 مهو ؟ثاييف نورواشتي مهمماشقأنم عوض وهو سل رق عمش" تناكو داليا ليق ىسداحلا

 دبع ينل هدعب تراص معاه ءاثر يهل ناكو مهتأك نودحويو مثءار ارااهيف نوءمحو

 شا 0 1 رععلا نم نيعب رالا غاب ْح 00 اللا امئاضعا قكالف 2 لخدي ال ٠ ناكو رادلا

 كالا هع تناك ةودبلل رادلا كلت يدق كديش او ِ ةيلهاجلا 5 0 اهتودنب رخافتت



 ملاعلا يف ةيملعلا ع هاحلا هاف

 راث لاو فهلاو كنكلا عايتبا ف اطذيت .الاوقا 8 4 تاقيكملا تدصرا دقلو

 كاد انادتتحلب 9 فافل# ملا سافن عيطو نيفلأو | ةزاجاو نمرادللا» زعنو تايداعلاو

 ٠ تاموكملل ةيقرماو مدلل الفلا نكون :ةهلأو مداعلاباز اهعاضواو اذوصاو اهي راتو تاعللا

 050 رقثو تاثحايلا هيد ةرد اهلقاو عوبسالا 2 تيس نيثرم اهؤاضعا مه: 8 ركل

 نم همالا ثاجاح يف رظنلاو ثا اوغرفتي نا تي ءاضعالا نال تالذو ٠ بخيام

 باجل الا ىلع ني رصتقم ةيقأرلا فاو تالحلا ةعلاطمو بتكلا ةعجاربت مولعلا

 ذئامم اويل ,نال اة ءاسسلاو  ةيتيدلا:ثحابملا 2 عاني دمتم هيفا يللا

 .لرو  شقيف هد ع ةمدخ كفراخأ | ةمدخ ّ مهسفنا نورصقي اذه موغرفتب و

 بتكلا رداوث نوهبطيو ةصاخلا مهئاءاق يف ايطخو ٠ تارضا_# نوقايو تالحم
 *اةدحا أهريغو ب ونستالفح نوت و مئافل وق صخخ كعب نيد حلا نيفل وما نوزيحيو

 مهجطخو ملامعا عبط اومها نآلا هيف ةراغالا نكت ام علل زيغييلا ةمئاشاو اذا
 هام“ وس 5 ىلع فوقو || اهرشنو ممتاثحابمو

 ةيوخالا اهنف اهقرطت يتلا عيضاوملا بسن ةفادخم اعاونا عماخملا نوكت ت ابعاونا

 ًاريثكو ) لكاخ امو ٠ ةينارمعلاو ةيعاّتءالاو ةيدالاو ةييراتلاو ةيئفلاو ةيملعلاو

 ليبقلا انه كرف مش الوا عاونالا ل اهددا عم ىربكللا عماخا نوكت م

 رع وهاجم دقاأو ميرا ابار تانللا ديا نع تلا اهلل ( فرقت كار 23 (

 كاني لطف ىلا مءاجلا هذه نم "الك مقا فا ةلاقتا هذه يف خب الا دلغاو
 عانقلا 2 هب ا م متم 0 أدر 2م ٠ يقزربخال يق 4 ةيملعلا عماجلا ) املو ا

 قمحارملا 3 اهيف قاَرَح امو عمالا ا مه ءأيز ١ نب لآ 1 100 ثلا 3 6-5 نك

 ٠ قيفوتلا يلو هللاو لمحملا اذهل اليصقت لامعالاو

 قرشا يف ةيءاعا 1 رك 1 رف



 ملاعلا يف ةيملعلا مهاجما 1

 داوق نم رتوس '''سويللغ! يلا نيد رقملا نم سوريلاف ' '”سورتيد تاكل
 اهرشن ىلع اًصي رح مولعلاب اقلك ناكو دالياا لبق ثلاثلا نرقلا يف هئافلخو ردنكسالا

 ةحردمو 4 2 2 دا راطقلا ىف ةي ردنكسالا هتعجاع يف ”ىثني: نا كلما لع راشا

 لام ىلع ضو ٠ ( ةسوم ) نودفلا ةملا ىلا ةيدذل 11 ماب ةقكم مو

 ةسرذم ) مساب ترهتششاو ,يراتلا اكواد هيلع هيج الرا ابني تريعشاف يدك
 0 60 رد الة لا مآ سإ رد ذل ( ةيردتكمالا

 أ اممضف 1 ذ لكي م مجافنصم عضو ُِق أور ف تدل ا! تفاعلا لاا كالملا 3

 0 زيها وأ فيهتملاب مسالا اذه تا رع 0 ٠ اهب ان اخ ثضغو ةيتكملا

 ٠ ( دادغب ) مث ( روباس,دنج )و ( ناترح )و ( ةيكاطنا ) سرادم !مفلخ دقلو

 0 هه ءاذنا ىلع نيونان رولا لعب سانلا ص ردا نييقارعلا ىراصنلا نم ةرطاسنلا نكد

 فحانملاو ةئاكللاو نس 00 نيب اع ةيملعلا 58 4. ا ا ينلا ( 0 (

 را 0 ظ لا 0 هيلا - 1 نودفلاو باد لاو 0 3 دصق ءالملا

 امهعب لعرصةقي دقو من رفالا دنع مويلا ًاعسوت 4 دأ رااوهوتافلأو ملأ وفحأت هلال ان ناككملاو

 نإ لطخالاو نور ومما «الكلا“آلا ١ عافعا كلك ىف 12و 1 ١ عماجماو

 خشم أم يك املا اوسار دو اه وس رامو لمعلاو ْلعلا طو رش مويف ثرفوت نك

 ٠ مهشيع نسخت ف فايسال هت وضع د ءالعلا ريهاشم 4

 واكمل 00 فرش ءاضعأ اهيلا مقل هن ءاد عماجما كلت ءاضعا و

 تاغالا حالصايف راظنلاو تافل ملا راتخاو ةي وذللا عاضوالا 3 ةككأا عامحاو راكفالا
 ايف ءار كا كيدنلو

 ينو ( ةريممز ) مساب ( ءاكمملا رابخا ) هباقك يف يطفقلا نبا هاعم يذلا وه( ) ١

 . لازال: ىرموأ ةلكيفي نَغ
 أ ىلع ةمدتأا ةمججتلا ءايلا تدقتب سوهلطا ةيب رعلا بتنكلا رثكا كيسو (؟ )

 ١ 0111 يلدالا , مالا وه اهمايلا ل ملا 6 بدق ححالاو



 لوح ا و ا ا ل ا الا

 | دحلا ه م54١1 ةنس بجر ٠٠ قفاوملا م15! ةنس ناسي © ءزجلا
 ه2 22م2 2مم 1101 1 وا #3272 هه ه7 0

1١ 
 ماعلا يف 5 ةيبل أ عماجل

 ح قرشملايف ةيلعلا عاجلا خيرات - اهعاونا . اهلاماواهد> . اهتأشنواهتيست

  ةي ومالا يس  نيدشارلا يف  ةياهاجلا يف ٍبرعلا عما## -- سرفلا عمات
 #. رات - ةضهنلا رصع يف - طاطختالا رصع يف - سادنالا هي - ةيسايعلا يف

 س ٠ برذملا يف ةيءاعلا عماجلا
 اهيف تيخوت ٌترفلاو برعلا دنع اسال و ماعلا 2 ةيملعلا مناك ,عءادعل :دده

 نا ةيملعلا ممالا تالجن :روكاب يه يتلا ( ةلحلا هذه ) هأرق نم ايجار نكما ام زاجيالا

 ٠ يبس> تالذو لوبقأاب اهوقأتي

 ةينانوب ةظفا فو 12 يملعلا عمجملا 4 رفالا ىحص تااعاشاو يع

 اهيف نوعمت# ةفسالفلا ثراك ةقيدح ينتقا يذلا ينيثالا سوييداكا ىلطبلا يللا ةيسن

 ٠ هب ثرمثشاو هيلا تنيسنف

 أع نوطالفاو ٠ هيدي صو. هتبلاط ىلع ا.طخ اهيف قاي طارقس فو.سايفلا ناكو

 ٠ ةهيذاكا ةباطخلا و ةشفانملاو ملعتال عمشجم عزك اذهلف ٠ اهتاباغ يف هخدلفلا
 ع غماجماو سرادملا طمن ىلع ةيئرأا وطسرا ةييزاكا عونلا اذه نم عم لوو

 يل رفلاو 6 02011:12ينيتاللا مالا ذخاتالذ

 يعادلا مدح مساب نورخأتلا ه.رعو ةيب روالا ءامسالا ةيقب اذكمتو





 ١85 ةنس يناثلا عيبر ؟١ قفاوملا | 51 ةنس يناقلا نوناك لوا يف ثنا

 ':رهشلا يف ةرع قشمد يف ردصت
 7 ٠ ةي روس فصنو ةريل اهكارتشا ةم

 لوألا داحلا نم عبارلا هدرا سرع
 ا5؟١1 ناسن ص

 نواعملا دكا ىشمنع : ملاعلا يف ةيلبعلا عماجلا 3

 قد 0 ةتوس اهيوسالل : ىلوالا ةطقللا اع
 , ناولالا ينةلاسر ١٠

 عمجلا تايتقم 1 ١ م

 ع ةديدح تاعونطماب ٠
 : راو فاعلا جيب
 ىلا ءاضغا نيبختنلانيقرشتسملا نم ةىوجا 8
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 2 همحملا تايفتقم 0

 ةيسرفأ ةمدقم عم 6 ندا ف عبط ي ماعلا نافع نب يلع نب نسحلا نع رافصلا

 21 11 225 0// ((ل د: رح ) ذاعشالا قرشتمملا هريشلا 16 ةككح

 معلا (ممثاعا - ممدطاوءا» لوصف ةينامم ينوماملا ىسوم 5 و

 ان10 1)ءناوعإر - 181:1 قممدعر|ءابروعر مم طز. [1. ا7هاإإ

 ا ؟ ةنس نديل يف عبط ٠+ ينآربع 17 ةهقض يناملا

 ًالطولا ع عقو ام طبض يف') ' بسنلاو ءامسالا لكشم يف برالا يوذ ةفجب

 ( ناتوغورت ) روتكذلا هرشن بيطخلا نبا فيلأت ( بسنلاو ءائمالا نم نيحيوضلاو
 ةيناملالا يف قيلاعت و حورشل ةمدقمو "اا ةيبرعةىقص 7)1. 170119011 01

 او.ه» ةنس ندبل يف عبظ ؟؟ ةمش# ةيب رعلاو

 م(١٠1ا.--595١1 )ه 47:5 ةنس ىفوتملا يسلدنالا دعاص نبال مالا تاقبط

 وخيُش سيول بالا سرابفلاو تاياورلاب هفدراو يشاوحلاب هليذو هرشن

 9101 اتاك ردعا هكةحش عزاب يف عبط يواسنرفلا هي وبلةيفا رغجلاوخي رات لا يعم

 1ر01! ءأ : 82 0 ]115105 ه4 6 0

 فاسدا توسأرب داتكألا فيلات يلادتبالا مياءتلاو ةيبرتلا يف ديدج ميش

 ]'. ظالأود01 .: [لمندءمان 1)1ءازون:70ع 0ع م600909واءع ءأ

 0” اموامانعالهر» مما, ١1١١ ةنس زي راب يف عبط ٠١4 ةىفص ١ لحم

 اهرشن ه*0 ةنس ىفوتملا يرصبلا ظحاجلا رحب نب ناهع ينال لئاسر ثالث
 م115١ ةنس نديل يف تعبط 11١ ةحفص#]. امنه» !70/ه7 نتولق نا

 ” ل مات يفور زازا ابرك زم اد ركب يبا ف يلأت ةثاعملاو لاكتلا يف ىصخلا يف'ةلاقم
 م1457 ةنسئديل يف عبط 2, 26 0/7 هرشن يرفاو برع ؟ ةفص

 صا نب. طم وهو ىنلتلا لوس نب دي ا "دقنز ىلا كلا, ب وشملا خيراتلاو هدبلا

 تايلكر إيلا ذاتسالا 5 وسلرفلا ,ىلا ةيب رعلا نم هجرت و هرشند ىنتعا دق ٠ ىسدقملا

 ءازدا ةمس يفوهو سسنرفلا نم تايقرشملا لاجر دحا 4 0 راوه

 ٠ ةحفص 1؟71/ هنم يب رعلا مسقلا تاوتص ددعو اواو 1845 ةنس ترشن

 ]س6 ا
 7727 لللللا  س(ح -
 م ري



 عيجأ فايقتم

 هيلا _كزوحو ياست هل ةواطظنس شن ةين تالاف يمايسلاداصتقال ا يندي دج ميم

 _لماندعوان ل1 ءا[مردرروأع ])' ةعمرجور712 م0! 1002©, مانطأا6

 دوان5 اه 01ءعءالم لع طغم»» دهر 4 لمدعدأ ءآطعتأاءزب

 ١ دي ١ قح مو ؟ رحم اة

 555 60 يت صاد ل6 م٠8 ةنس قواملايربطلارب رح نبال ' ولا لسا عد

 ]رو 0م وزو. ايو> يديدناوملاةمالعلاهريشل ا بنس نا

 وب فس وو نوب هيب ودعم لرب كا كا نسحلا دمج للا 1 برعلا هرب زح هد

 ؟05ةىتص ما 886 ةنس لؤالا نديلةني دم يف اعبط دحاودل# ينٌّنآءزج يناذمحلا دواد

 ذاتشالا قرشلملا ىرتش !1) هت ملا عم 415 ةوهنص ١85١ ةبسيفاغلاو

 آ122110 عامر عط 8101167 ' ( راوم ش رثيهديقد )

 2 قوتملا يب 21 دمع ةمالعلا ننب ا يداحلا نر ,ةلا نايعا ينرثالإ ةصالخ

 ا ةنس ةيبهولا ةعبطملا يف رضم يف ع عبط ١585 ص ؛ دلحم ةير 2111١

 ليلخ دمحم ديسلا لضفلا يبا ل زشع ياتلا .نرقلا نايعا ري نوردلا كلك

 ها١٠ ١ ةناتسالا يف عبط ا ١ ةحن< نيدلحم ين + ءزج ماشلا قشمديف يتفملا يدارملا

 يروباسينلا يئايللا يهربا نب رمح حيتفلا يبا نيدلا ثايغ لضافلا ميكحلا ةلاسر

 1. آه ءمعانء كابنو روتكدلا همت ثو هرمثن ةلباقملاو ربخلا لئاسم ىلع نيهاربلا يف

 ليذ عم 158 ةيسنرفالا ينو ه؟ ةحن“ ةيبرعلا يف 1801 ةنس سراب يف عبظ

 ٠ ةيضاير لاكش 2 ه ذدع

 576 ةفك( ناورب ) رآ, 8711 5٠ زل, ةريخالا ةعبطلا ىننتالو ينايرمم سوماق
 اك: 3 ةعبطملا يف توريب يف عبط

 ليعما نب دمش نب ليعامسا ىلع وبا هاور امم يشرقلا مدأ نب يبل جارملا باتك



 أهنم ةياقولاةيفيكو ةيغزرلا ىجلا |

 ١] نإ يفز تر والا طالضرا ةقيقر تاكبش تاذ ٍتالك عضوو ابنك زاكرللا نك

 صاصرلا نم عطب ريرسلا لو>تبثل ناو ضرالا ىلا لصت يك ةلي وط تالكلا هذه
 تالكبلا_نيانعن. ترا ضيا انيلع تحي ضوعبلا اهلخدتف ءاوملا ايغفري آلا كك
 1 رعبا نال الاهل مري كلا بجو ريغص بقث اهيف ثدح اذاف موي لك يس

 ةرضا+لاانتلاح يف ةيفاكة داسلا اهيا ةلكلانا ٠ هلخد الا ًاريغص ناكارعم ًاذفنم عديال

 ةمن رج دعي اهلامها ناف اهيف ليق امو اهنث الغ اعف ةديدشلا ىجلا هذه رش نم يقوتلل

 الف هيف مثلا يذلا لك 2 ةدملا ةاداعلا هذه م 0 اأهمو ٠ رفتغت ال

 هئاقدصا نيبو هتبب يف الوسر 5 لك نكيلف ٠ هقح يا هذهب ريشتلا بجاو ينأ

 ةدم رمت الف هردق مالا اذه نوردقي ال نيذلا جذسلل ًالعمو عمتي قلك فشلا

 ةيحصلا ةلاحلا كاذ ذا نسهتنف ينغلاو ريقفلا دنع ماع تالكلا لاعتسا مثحا الا ةريصق
 ميلا هيف لضفلا دوعي ركذي اًنسحت

 كغ ال يومدلا طسولا ىلا ج الع لاخداب مو ٍءةَتف ةياقولا نم ٌةريخالا ةطقنلا اماو

 "لق نكلو >1 هؤرعب ٌهداسلا ابها جالعلا اذهو ٠ هيف وغلا نم ةيغزرلا ىمحلا ليفط

 مويلا لفتت نا انل قي يذلا ءاوذلا وه نينيكلا وه جالعلا اذه ٠ 2 هعمل ذب

 يذلاجالعلا اذه٠ ةنسو ةنس ةئم ةداتتك | لع تؤم ينلا تاونسلا نال يم املا هلم وي

 يمحلاران ةئطي هنااكف ٠ اضرا"ةيقاو ةصاخ هل ةيغزرلا ىلا «افشةيل١ الا ديالا هةالخوا

 "1 اة ارو رف لاعتشالل لباق ريغ هلخدي يذلا ط ااا لعخي هناف ابجات ىدل

 نيذه يما رخنفلا عم ظفحي ي طلا خي راتلا ناو ( 18٠٠١ ) ةنس وتنافاكو هيتالاب اهب ءاج

 دك ةهلاق ترب رك كف ل ةياقولا نيدكللا ع امدشي اما نيني يريتتكلا

 وأ موي لك فيس نينيكلا تاني ربك نم 2 نيرشع ذخاب موقن و ليخطلا
 ل ل ل ا ادراك روط لا نرطبلا «ءاننان نيمو لكافة نيفيز
 نادرا امانه لوألا قيلرشت ل ا رططلا لمتلا

 نم حلا يدسأ ام لضفب اهنم هللا ىاقو ةيغزرلا محلا ع نع ةداسلا اهيا مكمل هلوقا

 ضر اسلاو ةديفملا حئاصنلا



 م احم ةياقولا ةديك ري ةيغزإللا' ىلا

 كالم لك ىلع يفقي نوناق عضو اهتابجاو نمو ٠ هيف اهضويب ءاقلا نم لافونالا
 وا زاكلا تي ز نم هكلم يف وا هراد يف يتلا ةكربلا يف عضي نا عرارم دا رجأتسموا
 نمةقبط فكيلاك ةيفاك ةيك يا ل كالت حس عيم ةبسانتم ةيك”عوبتساا لك انيك

 اهراكوا يف يثو اهيلع يضقثو ءاوطلا قاشنتسا نع تافرسلا عنمت ءامل معس ىلع تيزلا

 اهياعو ٠ هاملا نم عب رملا رتملا يف زاكلا نم ابعكم ًارتجتناس ني رشعب ةيكلا هذه ردقلو
 ىلع ؤرجتي نم لك ديدشلا باقعلا بقاعت ناو ةياغلا هذهل نيبحح ني رومام نيعت نا

 ةيضئاعي لافونالا/ كاريس تنتاك اذا ئرتف,رابلاللا + ايم نايت ناري ل ا

 ٠ ةثولملا كربلاكاهايا ةربتعم اهيف زاكلا عضوب وا اهغيفجتإ اما سأتف اههف
 اهتابحاوب موقثو الوالمعلاب يف ًأدبت مل اذاو ةداسلا اهيا ةريبك ةموكسلا تابحاوف
 مت مل ناو ةرسضاحلا انتموكح ناو ةدئافلاب يتاايزال ملدا معالي

 قع ةيققلا تييضو نبق ءاهناف اهتعي ةلوثسملا ةيعحلا تابجاولا ساو 0
 ةموكمللا اهتلعجب ىلا ةسيرلسا ةمازغلا لعلو ايقيبظت كسودللا ططخلا كيمرو سررلا
 يارا لكو ةيانل يدين تت هصولا ةيرك ايضا

 مامتا ىلع ةموكحلادعاسن نا انيلع بحي ةياغال ةطيسف ةداسلا اهيل نحن انئابجاو اما
 هتبب ىلا ةقيقد ٌةرظن رظني نا انم درف لك ىلع بحي ٠ ةيحصلا نيناوقلا نم ادأ هعضت ام

 نا انيلع ٍبْحِي ٠ زاك هيف ىتلاو هلم الا ءاملا نم ام اعمع هراد ءا هناتسب يف عدي الف

 اناني ىفاصلا ءالارةديدش ةنغور سعر نكت ناو لافونالا تان
 ةيئام عماخم ثدلو دق ضيحارملا كلت اندجو اذاف رذقلا وا ملاملا نع فدكعتست ال
 انث وين ةطيحما ءاسقالا ربتعن نا انا بجي ٠ اهيف زاكلا نم كيلا نا 5

 انزرود ةلماعق ايلم اعنف انيك انش لع ايدظفاح اهيلع افا نا الع تراي ايت ١
 ثردقللا يقارلا بعشلا عنصي اذكه ٠ باعتالا نم ًامسق ةموكملا نع ففخنو اهئاذ
 ٠ ملاعلا راطقا نم رطق لك يف

 جاتحنال انناف هدوجو ىدل غلابلا ضوعبلا ءاقثا وهو ةياقولا نم يناثلا مالا اماو

 اذه موقيو ةسعاتلا انتنيدم يف مويلا ةلاخلا يث لوالا ىمالا انلمها اذا الا هيلا
 ضروعبلا نكمتب ال ذفاودلاو باوبالا ىلع ةعيفرلا ةين دعملاطويملا نم ةكبش عضوب يمالا
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 يعيبطلا اهعقوماهنغي لف كلذ عم ابينك اس رودص تشعناو اهءاوغت هب .تررطعف يذلا

 وعلا اهيضارا تت تاكتحتسم تدل اهايم تلم َإ كعب 8 ائاوه ةدوحالو

 11 ىف نينا طصملاو ناكسلا نيب تيقفت' يلا ةيغّررلا.ىمحللااردصمو نافؤنالل وأمل
 | 4 |اوواع ةحصال. الط ةدليلا كالت ءاودضق نينذلا"قم ملثعالا داوسلا نا ىتح ةيضاملا

 ٠ ةأطولا ةديدشلا ىجلا كلت مهاوق تكبتو يغزرلا مدلا رقف رارفصا مهتانجو الع دقو
 عاجتلا ناك ةنسلا هذه يف هففحت وا هرمفتو عقنتسملا اذه سما ةموكحلا كرادتن مل اذاف
 ٠ نيفاطصملا ىلع امظع ًارطخ ةيرقلا كالت

 "0 ىلا .لج مادي اقولا ةيفك "كور يعوضوم نم ىرشتالا ةطقنلا ىلا ةربعا ا ذانإ اه
 ضوعبلايقوت اهيناثو ضوءعبلا تافرسس فالتا اهوا: ةثالث روماب موقل ىلا نم ةياقولا

 نم ةيغزرلا ىمحلا ليفط نكتب ال مدلا ىلا جالع لاخدا اهثلاثو هدوحو ىدل غلابلا

 ٠ يغرملا لماعلا ةويحل مالم ريغ يومدلا طسولا لعج ىرخا ةكو هيف شيعي نا

 وهو هنم مسق نيمسق ىلا مسقيف لضاوعبلا تافربات" دلتا عا لوقا رجال اانا

 نم درف لك ىلع بترتي ريذصلا وهو رخ آلا مسقلاو هب مايقلا ةموكسملا ىلع بترتب ركألا
 اهنوؤشىلوتت يتلا دالبلل ةلصفم ةطب رخ مسرتنا ةيركشلا |تايخازت قفاقاا مآل دارنا
 تاونقلا جاصةف تاعقنتسملا نم اهنع دلوتي امو رهنالا يراحم ًاقيقد اسرد سردت ناو

 يملا رانا الايسر نابل فرست إل ا موت اراك _لبضو نتعق عالما

 د١١ .ايلإ تناك ذاذ قينالا يراحص نع ةلطفنملا تاعقنتنملا نما يق: رظنثو اهتحخ ةفقاولا
 وأ اهت الم لي وجتلل ةلباق ىركك ل اذاو اهتففخل اهنع اهتلوح ( لي وتلا ةلباق هيلا لصت
 ًايرقرثكالا ةيرهنلا يراحلا نم ىرحم عم ةلصتم ةقيمع قدانخ اهيف ترفح وا اهتمدر

 0| ل داك را ملاك الا نومك ءابلل "ةيبع وغلا ةقيوتم نانا انين: كام تالبعم
 : اهضوبي هيف ىتلتل ًارقم اهل دجت نا نع ةزجاعلافونالا مبصتو فحت الا ريصق تقو اهيلع

 ملتقثو اقيم رهنلا ىرحم لعجيو رهنالا فافض حلصت نا ًاضرا ةموكحلا تابحاو نمو

 كل اهتركذ يتلا هريغصلا تاعقنتسملا كلن دلوتل البس عدت الف *املا ريس قوعت يتلاراجنالا

 لماعملاواهراوجو مئاسملا ةنياعم اضيا اهتابجاو نمو ٠ راجتالا نم ةرجت عذح لك برق

 نكمتل هاملانم ًاريغص ام اهيف عدت الف هايملا تانازخو ةقزالاو عراوشلاو اهب طيحي امو



 5 ايل ةيافولا اة ف ةغ و لولا

 *يطاوشلا فافض يف ضيا لاقي ناردغلا هذه يف لاقي امو نيدالملا تائب اهجاتن جتغأو

 امقنيسم ةرهش لك عذجبرق دلوتو عب رسلا ءاملاريس قوعتف ةيئاملا راجنالا اهيلع ومن ينلا
 ءافصو اهقمع ةلقل ًارظن كلت ىلع ةريغصلا تاعقنتسملا هذه لافونالا لضفت لب ال ًاريغص

 ةيمانلا“راجشالا دانعلاةلد ا .نابعرتك نال فرلالا تاكا قل هرعت رش
 فافشلا ىلع

 لَو ةيفازطلا مارال 1 ةحفازلا املا تاهتملاو ل
 السوني نيعوللا نتالا نن يف ينعدم اهناعتا تكد ىلا شو دا
 رفخت يتلا ةيعانصلا يراحملاو كربلا نإ سنن الو ٠ لافونالا ول ةقفاوملا ديدش قاوم

 30 لوح ةافلللا رفاوحلا توقتو نوادخلا راو يف ةعقاؤلا "اتناج رهتملاو نانا ف
 ,نعع متن ام اهس ال ثرغص ايهم ةيئاملا عماجملاو يئاملا ناطرسلا اهرفجي يتلا قافثالاو
 فم دا دعا نا اي رن كا ك8 ارا م كنا را

 تناك اهيف هاملا مّمحا اذا هذه لكروذصلا قوقشو راهزالا ةينآو ينانقلا تارسكو
 وأ ةئلاع "ءاملا' نم ةققب كارقن الز افرنالا قاد زاردلاو هلكت رار

 * اهضوي اهيف قلت الا ةذكاز

 ةئلقفلا ادلع ندا يركع ار كلا ا لا
 ىفلعلا 0 راك وا حا | ضيا ن 2 هدهاش اناءلو نيط لف يف نيققدملا

 0 ها انف 1 اكل ازتم اقوال ناهد ةختبلا روكا
 بيرختو هتلتاقمل ددعلا نم دعن نا يغبني ىوانددهتي يذلا ىنا ودعلا اذه ةلوص

 سردوهتشع ةهقي رط كرداو هودع كك ناكرالا كغ م 5 ٠ ٌةددعتملا هلقاعم

 مزاللا بحاولا نم ناف ةقاش ةفيظولا ت 0 هب كتفلا هيلع لبس ًاديج هقالخا

 نم ضوعبلا حمي ملاذاو لافوثالا ةفأش عطقل لتس ال اهوذب نالت وق ناك

 ا ل ل 1 داسجاو اثولم انؤاوه قب طرحلا اذه

 فيصلا روشا فرصل قو الا همي يذلا ا فيطل ا "كلذ معي 3 اني دإ

 ءاوملا نم تذخاف متاش ولع ىلع تينب يتلا ةيرقلا كلت فاد ولد هيلع ٍث امو هيف

 اذشلا كلذ اهراهزا نم تذخاف ابمادقا لع ةطسنملا لوبسلا ىلا “امني تعللاو قل
- 
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 رثكا اهسأر نا ٌمدجوو ريرس وا طئاح ىلع ةطاح ةضوعب ميد اذاف مطسلال ًايزاوم
 !-1] ناو اناعزب اه اهموظرخ ىف نا اواكاف ردلئام اهومت دج و اذا: يأ اهبنذ نم اًضانخت|

 اهوفاخت الف ري رسلا طسا وا طئاملل ةيزاوم اهونأر اذاو ىجفالا غدل نع ًارطخ لقي ال
 لوزي نا ثبلي ال يعضوم ملا الا اهتغدل نع جتني الو ةغدللا ناكم ملؤتو غدلت يهف

 0 0 2 دحلا ضوعبلا نم نيغلابلا نيعوبلا# نيب ةزيملا ]ف فاصوالا نم كل هتاق امو

 دول رم متيعا تحت عق تراك نال اهني هرافص هرب دا ىإالا نيعفرسلاو قي رشملا

 م نان دزملا رظنلاو 0 يف ضوعبلا عبتل ىلا نوءفدنل القو غلابلا ضوعبلا وه

 ال ب كدا مق تاريطلا لع ةرذاق 0 نا دع 0 أملا هحو ىلع
 يكل اذ كيم نال املو راج ألا ب ضعب يصعب يدتيف ةيفادإو يذلا :ناكللا نم

 هموث يف , 0 قارغتساو ليللا ةص رف ماتغتف امل اذؤ مدلا ىوسب ىضرت "لو هع

 نت رملاو مي دا نيب زر تال تناكرالاو اهنع اذخ هما" نم نمنعو ؛.اهتف

 7-0-0 ىمحلا 0 ذخأت ةيغزرلا ىمحلاب باصم ضي ره مامد نم

 ءاذتغال ا :هيفامموطرخ زسغنيح باعللا عم مب مياس إ] هىقلا 10 ةددعتمراودأب ليفطلا

 اديس ال ضوعبلا نودد و ميل هلا لل 00 يملا هذه لاقتنا 2 [دككو همدب

 ٠ ضوعبلا ويحل لييس ال تاعقنتسملا نودب و ىودعلل

 يضرملا لماعلا لقني يذلا ديحولا مسقلملا ثو لقان اولا لافوبلا دارا

 : لوقاف اهقالخاو اهتايج يف 3غ ؟يطعا نا بجاولا نم تيأر ميلسلا ىلا ليلع هلا نم
 ةدارقكلا للقلي يدلل رحت ير لإ ودل شل ةوجلا اود ضرعبلل

 تا لاتدلا نإ يا انيق يلام لادونالا احح رار دا نم رودلازاذهفا خللا نمذ
 ٠ ءام نودب لافونا ال ا ءاملا ِق

 ريغ اهيف اهضويد ىتلتل يفاصلا ىتنلا ءاملا تاذ ا

 ©1051 تس وا ( اهنا اذ ململا نافارا اطر نسل! ءاملا دكان نا
 نم ةيووتسم غقب يف ةرام قشمد قرت يتلا رهنالا نم 14 انيضاداو هلك ا

 هل ا ل هك ا د اه اهرتس 1 رب ليما ةنيح وان ضدرإلا
 ئضويي ىتلت اهيفو لاقونالل ةمثالملا لك ةمئالم اهعيمخ ناردغلا هذ اهيف نايرح ال



 | م اينماةي انزل ةعنك وة نفل

 هللا ةباوب جراخ عقاولا عقنتسملاو ةءاقلاو ةحاسلاو ةيتفزلاو رادرتفدلاو جرملاو منعنلا

 'يدهيي يذلا ضييالارهنلاو دوويلاو ىراصنلانفادم راوحيف عقاولا عقنتسملاو مدقلا برق
 تر مقاولا ةطوغلا جرحو - لزتملا ىتح ةحاسلاو ةيتفزلاو ةلقحلاب ري و روغاشلا نم

 رممالا تاونق لالتخا نع جئان اهلكو دعت ال ينلا ةريغصلا تاعقنتسملا نم هذه ريغو ماشلا

 هررض دنمي عقنتسملا نا ةداسلا اهيا انف عىنمو ةضفخنلا يضارالا ىلا اهنم هايملابرسستو

 ضوعبلا ىوقي يتلا ةفاسملا يثو تارتم وليك ةثالث نع اهترئاد رطق لقي ال ةحاسم ىلا
 نمض تلخد اًميمح اهارقو قشمد نا كاذ ذا انكردا اًنداه ءاوهلا ناك اذا ابعطق ىلع
 ٠ ةيغزرلا ىمحلا قاطن

 كلذ ةريزغلا هايملا هبيس مسح ةالب و نوضاغتم هنع نحنو ةمالا دديتي ميظع رطخ

 لا دسلاو هلاعخا نسحا | ل تح ةووكلا قلي يذلا ي ويلا رصنملا

 اهونبو ىأظ وكت هنا قشمدل ريخ ٠ نّوهال هنع نحنو هللا هبتفي 0 اذا ةئوالاو

 اهودب و اهرود يف هاملا ليستو انتاج لكك لوادحلا قفدنت نا نم ءايوقا ءادشا

 انتنيدم اهب ةعيبطلا تصخ يتلا ةبهلا كلت عدن نا انياع راعو - نوبحاش ىنلم

 جرفتملا ةفقو فقث نا نيب ومالا دافحا نحن انيلع راع ٠ رطخو ءالب ىلا بلقنث ةهازلا
 تسيل رثعبتت ينلا ةوقلاو انئانبا مدب سبل مهتلي” يذلا مدلا نأك ملا رطحلا اذه ءازإ
 ال ام مامتا ىلع سمالا يلوا لمحل ناو هادلا اذهل ًادح عضن نا انب قيلي لب ال انلسن ةوقب
 ٠ نيدرفنم هعبصب انل ةقاط

 هضويب هيف قلي و ضوعبلا هيفوغي يذلا طسوأا اهنال ةداسلا اهيا ةرضم تاعقنتسملا

 نس نا كيف الباق ملزما وركرذ رولا تو ل ا د را
 كنا ةبسانملا هذهبو ٠ ناريطلا ىلع ةرداق حبصتف ٠ ةفلابف ةرشل ةفرس ىلا بلقنلو
 اعون ناو نيمبم نيعون ىلا م ضوعبلا ناوهو سايثلالا نم اًقوخ يساسأ رما لا

 رخالا عونلاو لافونالا ىمعسل عونلا اذهو ةيغزرلا ىمحلا لماع هيف 4 امهم اذهحاو

 سك اليكلاو لافونالا نيب ةزيملا فاصوالا ضعب ميلاو ٠ سكاليك ىمسي رطحلا يدع
 يذلا حطسلا عم ان دحم ًالئام امسطس ىلع طحت امدنع لافونالا مج ن كي: نييشلابلا

 نوكي داكي اهعمسج ناف سكاليكلا اماو نيعسن ةجرد اًنايحا غلبت ةيواز هيلع يوتسأ
00 
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 ىجلا نع ءاصحا نآلا 3 عذا نا دصقا ثسلو ميظع رخأت يقاسقتا اندحتوا ةضرألا

 ال 1 يقوازل تاع ألا قع ناك" ةيوشلا دالبلا نم ةعطاقم لك يف ةيغزرلا

 ه0 ةيقيقحلا ماقرالا رشعلا غلبت ال .اكت لب ةيقيقح قدك اف تلو اذا خلا

 ا السل كارلا يتكللا فاردلا ع لف ءاطالا ام دل تاباضالا ل ع“
 اهءاصحا عفتل ةماعلا ةئصلا ةرادا ىلا مؤامسا لصت الف هسفن دنع وا نيلاجدلا دنع

 كلل رالف ف كلامز ةظشاأو هيسفشب م ةلكلوقاينكلو٠ قيقحلا

 نيكل ةالهل ناكل كلذ نا يقو هدةلث ا ةظق قرين !قراوس لكم هت اما اكابهتف رعم

 بضاناكاذ ينم الكت لًأسوةداسلا اهياانه عمسجلا كفيف يالك 0 : ىلا هذبم نوبادي اهل ةرواخا كرما ناك ل

 ةرشع تدجو الل قرغلاو ةرارملا عفرتو ءاورعلا ةثالثلا اهراوداب رم ةيغزر ىم ةب وثب

 ةيحصلا دواوقلا نوعاري و مهتد ىلع نوظفاحي نيذلا نم 3 عم اهنم نيملاس ةئاملا يف
 ناك ع م يا رابتخالا ليبس عمنا ٌعذذا ولو ٠ كبنذ بنذلا سل نكلو ةقيقد ةاعارم
 عاج ةرئادلا سيئرو هتذمالت ةماع ةسردملا سيئرو ةتلئاع دارفا ةلئاعلابأ ذخاول م
 قبت ةبسنلان ا متي أر هيمدزؤسم فيفا لمعملاريدم و هئاضعا عيمج يدانلا سيئرو هي رومأم

 ل اوي فار تعض وادق ق وكلا ةقاللز + تكااضحلال اة تلمح ذا اذا : داك و أَهظ وتحت
 بسلا وه اقزاحياب 3 هعمسر ةداسلا اهيا ضرالا يف ةيغزرلا ىلا راشتنا وه اذه

 ىمحلا هذه لاقثنا يف ديحولا بسلا نا 9 لقانلا ابلماع وه امو املاقتنا ثبس يرئاي

 ثاذ وا ةدكارلا هايملاو تاعقنتسملا وه ضوءبلا ةويح يف يماسالا طرشلاو ضوعبلا

 ىمحلا هذه ىلع انهفتو ضوعبلا ضوبب انفلثا يناتلا طرشلا تلزا اذاف “ىطبلا ريسلا

 يف تاعقيتسملا :لج١٠ اهئانبا ةوقب بهذيو اهددهتي يظع وش نم دالبلا 0 انصلخو

 ىلع الاثم قشفد ةئإدم تذخاولو .انزااظنا اهيلا ةجون نأ بجنن ىتلا ةيساسالا ةطقنلآ“
 ابلشأو يف ةاووح ول او ةميدملا هذهت ةطبمطا ةحيتملا ةددحتملا ئاطبا كل تركذو بالك
 ةءاشيب ام اهرانتتن' ةذشو ةيكورلا محلا ةرتكل كاذ دعب منبع

 لقاتلا لءاغلا كلذ: ءاضفلا يف رشنت ًاقاغز امم :ءولم ةويتشف تاغقتتسم قشمد يف
 ةنئدجو ةناخبجلا عقنتسم اهيذف رضملا هحاقلب هناكس حقلي و هلخدي الا الزنم عدب الف



 دا اهنم ةياقولا ةيفيك و ةيغزرلا ىهحلا

 ابتدي رام نا قزق نو الو تاما ان رك ىلا لال ةيغزرلا

 3 ٠ ةويخلا ةراغت اعيد تادجو نم ةلي مو اهبانطا

 ناوثو اهنم ةيلايشلا يسال اهتطخب ىف اب زا رو ذح تيار دق اهباذ اكريما كللدكو

 معلا يف ةقيرعلاو دبعلا ةيدقلا ابرا ةاراحم نع ملا اذه يف ةر تاس ل ال
 دعت مل ةيلامثلا اكريما ينف البلا اذه ةرطيس نم ًاريبك ًاهسف تلازا دق كلذ عم اهناف

 ( 1107/0 ) دي رولذ٠ ( ط0115107© ) انأي زو تاعطاقم يف الا ةيغزرلا 8

 ( 0607916 ) ايجرو-و ( 5 ) ساعتك نى لو ( 7665:) ساكا

 الامتاذو امانب يف ايا انرغءالتسا ةييلوكم لازت الالف كيكلا نانا
 قالوا ةديدش لازت ال ليثنالا رزحو ( 0110161110 )

 (اهنمدوريصلا ادع هريبلا هلي زاربلاناف ةيغزرل ا ىملل ا ىو لازت الفةيب ود ااكريمااماو

 ءادب شانم ةعرالا رعاارعك .ةقاش و وايمر وك داليزات وأ (0111:01165) نا ويغو

 ةرخ أتم لازت.ال ءاقبثلا امل بسك ىتلاةتاراقلا كلت. ةركلا نم ىزخالاتاراقلاو
 نعليزف لد امج غراب ةيقي رفاف ةيشفتملا ةئب والا نم اهاوسو ىلا هذهريا تحب حزوت

 تاعفتر لا ىلع ةعقاولا ىرقلاو ندملا الا اهنم ون الو ةيغزرلا ىمدلل اعتسم لازت ال ءانعلا

 دالبلا كانت لم و ىلا ىذه لفن يدل نطوسبلا ضب نق ءاريك سان
 هيلو ءالبلا اذه اهنم قفدتي يتلا عيبانإلا ربك نم اهيف ةلماعلا ديلا نع غرلاب
 ٠ ةمررانلا نم رثك ار ةراتإتالبلا عومي 0

 16 سس لاقل اهرزج رثكا ناف ( ريبكلا سونايقوالا رئازح) اينايسوااماو
 كل وبان هيد ارئوسو ( ]352) اراجو ( 112131516 ) ايزالام ابصخا ىجخلا

 ٠ نيبليفو ( 12011101165 )

 ىتح طخ 5 ينلا ةراقلا اهئاف اي اهئامس تّثو اهيف نحن يتلا ةراقلا هذه ايشآاماو 20
 نيكنوتو نيشاشركلا ناب ضرللا اذهدق روم نسلدتلا لبس ىف ننس ا

 ىملاب ةنولم ناليشو ناتسدنهو محعلاو عد هن نيضلا نم قرشلا ينايثلا مييقلاو

 اذه هس ابعسو يفام ىصقا ةم ا تاب اذانالا ,ءافش هبم_ ريتال ثول 0
 ةركباا فارطا ىلا:انرظتب اياسرا نا دعب هيفانجن يذلا طبخلا لاانوطت درب



 ةياقولا ةيفم كرت قلجلا اي

 75 باصملا هبشإو نيتنحولا ةرضن. لبد تف دّيدش بوح © هواعي و هجولا نول اهبيسب
 ٠ تاوهالا نيب نم رشن ًاناسنا ةيغزرلا

 01 1 !!هرارعما ف" نق و مملاب .اهزريذأل -لهاؤ ةذاحلابابعاةلظؤرلا ىلا نس

 ةروصلا هذي هك اهتروص اذاف يملا اندسج اهرقو تحن حزري ينلا اهلاقثا يش هذهو
 ينناف ةدجاولا ةقيقدلا يف ثاي يكل تا زابلج كاني ميظع كافس ة 3 95-5 اهتاثم وا ةجيبقلا
 تلقاذا غلابا تسلف نيبالملاب دعت دحاولا دسجلا يف اهاياحض نا ا مل الر احل

 نم ةدحاولا ةينبلا:يف اهاياحح نع قم لقن.ال يرشنلا عومجما دسح يف اهاياح نا

 ل ير رك ا نال يل عاقل نسق اعلا

 لعلو ا ها ترم يتلا برملاو يغزر طسو يف الواح 0

 كانت يف اهعمدجوو اهتاونغ يف ةيكرتلا سوبا فار ةداسلا اهيا م ليلق ريغ ًاددغ
 ةشيمحلا بوتلا كلت هتيع 5 أر ةةيقارعلاو ةيلوضانالاو ةيغيطسلفلاو ةيروسلا عزارملا

 اهتبهو يتلا ثردملا نمك و ٠ تاءاسلا نم تارشع الا اهب باصملا:لبغل نكت مل ينإا
 اهتهوش لب ةعيمطلا تابهنم دفتست مف اهاوس ىلع هب تاتض ام اهلامحو اهئام نم ةعتطلا

 ٠ ةنيادملا كات ناكس لع ةمهظعلا ايالبلا نه ةبطا كلق تناكف ضوعبال اعتس ءاملا تاع

 ةيغزرلا ىمحلل نإ متدجوا ةيضرالا ةركلا ىلا ةداسلا اهيا ةماع ةزظن ٌمرظن ولو

 تداشؤ انيلع اهيف تسرغ الا ةكلمم كرتث ل.يعف تاراقلا نم ةراق لكي ف ةرمعتسم
 امرطيس .فعذاف سسظولا ةيماحلا برحلا اهيلع نلعاو اهأوانام كللاملا نم ناو ابعالق

 ناف ةيب روالا دالبلا دالبلاهذهلاثمو هدالب نمابلظ صلقي و ابقدخي داك ىتح اهرصخحو

 ىلا مويلا: تلصوت ةديدنتلا بئارضلا ةيغزرلاىمحلل مفدت. تناك نادعب :الثم ان رف
 ( هينواوسسلا ) امس ال طسولا يف ةعقاولا اهتايالو تناك نا دعب و ًاديعب هئاقلاو اهرين :عزن:

 ءهاذغ لضفب اهنم ةغعا موولا تهصا ةيغزرلا ىلا أبنيف يشثفتن ىنلا دالبلا نم 5 4

 ةؤطخن تاطخ دق ابعيمح ابروا. اف« اذكمعو' اهطاشنو ةموكسحلا ةمسون ني نيب ةقيعلا
 ىتح امه اوتو :ايناملاو:ارتلكتا لع ضيا قّبطني انلن رف نع: لاقي. اف ىمالا» اذهب يف ةريبك
 ( ©0156 )كسروك يف ركذن داكت ال ةليلق تاباصاالا ىرئال ةبب روال ادالبلاانرزول اننا

 يلا قدخ نع ةرخأتم ةكلمم ةيب روالا دالبلا نم قبب ملو نانويلاو اينابساو هينادراسو
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 اا أهنم ةياقولا ةيفيكو ةيغزرلا ىمحلا
 هدم يفتايطام رو نبالا | يلع يف ولا نإ دي را تسساو - اهباكس ةلق نع غ ا
 ينلاثاحبالا نم كلذريغو اهتاطالتخاو يضرملا اباءاعو اهمركت ةيفيكو اي ملا
 يننكلو ةفرصلا -ةيبطلا تاصاصتخاالا: نم امن ل ابءاعم كلذ , الواح زيش انا ىلع

 نم.درف لك ىلع بجي يتلا ةظقنااب يا. عوضوملا نم يجص'ا مسقلاب طقف يدلكر مدحا

 نا:ناسنا لكى ع. بجاولا. نم:نال اهيعازي و اهفرعي نا :ييبط ريغ ما ناك اببط ةهاللا

 هنم لصأتسسي و نس لكدئاوعلا نم هيلا لخدُي هيب يف اًبدبط يا ًاريذص اًبيبط نوكي
 :ءاهاجرتاب ىلاةةياهلاب ىلا تلج قت ركلا ثالث طقبب عر ونا تري صخخ الاف ديل لك

 :اتنافح. فليب اهيافتناؤ اهيارضاوب ةيغزألا لاهش وج طال
 .٠ اهنم ةياقولا ةيفيك : اهتنلاثو ٠ لقاتلاةماعلا.ةويح يفبةحلو ايلاقغن | ةقيبرظ

 هفشتكا يذلا ليفطلا لوخد نع حتئان يننع ضرم ( ايرالملا ) وا ةيضزرلا ىلا
 دجو ىتم ةداسلا اهيا: لماعلا !ذهو ناسفالا مد ىلا« هعماب ىو ١2٠٠ ةيس نارفال
 ييريجلارصتملا كلذي الا. ىضرتالل + نانالا يقام فرشا الاندل.اذغ ىغري ال ميلا يف
 ةنيئتشعا وللا . نيكول انني ولكوم ليم رنحأت ايلا( ءاربطتا تايمركلا كلت ىلا
 ةفينا ومالا ةيرذا اميري تلا نمل تو يقارب اع رطب اتت را ا
 «انيلا كيب 5 ةزشابلا ةيحلااتاايزكيلا كلت ةمين ا نيه مللا ىتمو ةيتابثو

 فعض, هياي قيمح مد رقف اهمشاو اهبفصو انب لوظي ةينبلا يف ضارعا تثدح يرشبلا

 اهؤاذنغو اهتوقو اهئاذغ ىلا جاتجتدسجلا تي ىنلا هاضعالا نال ةيدسج ةفيظو لك

 اهبيكرت لتخاوأ ًاددع تاي ركلاهذه تصقت اذاف, :ارملا تاي ركلا..ميدقتب موقت اهتوفو
 اهؤاذغصقن تلا اهعيج ءاضعالا تفعض اهددع ىلعاهتظفاحم عم ً[سهوج تصقنف يكلا
 ةرشع.انايجا غاب ؛ يذلا لالا ريت امها ةنيظولا.ينب تالالغيا ةينبلا!ينبتدبف

 دبكللا خشن ابلاغ هقفاري و يلفسلا ا ىتح لصرو 210 الف يداعلا همحح فاعضا
 هلك فامضإب ةئالاث اردان الا. غلبب الإ هنال ىلا فلعل ا

 تافا غول يك" ةعبازا:ل داعي هتزونال لاما يح نمربك لطم ججاذ لا ,ال .يجواوينسفل
 اذه ٠ دحاولا ها اكل لع اي لا ياك اهدنا 5 دي

 عفن ةيبصعلا دكارملاو يعظعلا حلاو نيتيلكملا يف رباتت يتلا ةهظملا تاشوشتلا اده



00( 

 اهنم ةيافولا ةيفك و ةيغزرلا ىحلا

 ::ةذانلا اهيا

 اذه يف 31 احال مرتخحلا يحاعلا | عمجلا ني زيراتكللا] الداعسا ةريغخ يا

 هيلع رددب عوضوم نع يتديت> 9 شتفا تنناف هتبغرل لاغتمالا نم دب د مف ءاسملا

 ةعاضب يعف دل و . ةيحتلاو ة.ملعلاو ةنبطلا عيضاو هللا ةلفاخ اع دج وف يازاكر وحم

 معماسم ىل |ء ىتلاف تقولا يل ميسفناول دوا تنك دسيقو ٠ ديفي.و فني اهنمو بيبطلا

 ىءارتث يتلا يحي رشتلاو ةيحولويسفلا بئاحعلاو ةيبطلا ةفسلفلا يف خراف قم ةلبسلس

 نظنلاو يرشبلا ءانبلا اذهاهتم 1 يتلا تاريح1لا نم ةريخح لكي رح ىدل ىةذلل
 هدسح ف نا دئدنع ناسناللا لغعبل هنأ ىت> هنع جرخن ال اقيقد ماظن عبتت يثو اهلا

 1و اماظتناو ًةقد ايلثاع نا سهاظلا اذه انملاعلىفء | ةمظنا عبتي اديس رولا اكباع

 اهتاريمالا نم تارشع يعدتس و نمإلا نم داي ارط: قر ةكتب تافويخوألا كالت يف ثحبإ

 يلا ةديدخلا انتكشان علطا ناب ةديدش ةبغر بغرا يننال رخا نمز ىلا اهءاقلا جرا

 يتلا تاقراملا تئاجملاو رارسالا نه مهيف يرخي ام ىلع اهيقرو دالبلا مدقن اهتم نجري
 ناسنالاىلعراعو « اليدساهزاغلا لح ىلا نودخي ال هو ملاعلا يركفم ركا اهدنع تغقي
 ةيف ام لبي وهو هيلا ةيسنلاب دعب رهام ةفرعمو هب اييعأ كاردا ىلا هلقعب عطب نا

 يالكل ًءوضوم راتخاو رختأ تقو ىلا عيضاوملا هذه: كرتا ينئاف 0

 ”« اهنم ةياقولا ةنيفيكو ةيغزرلا ىلا » ءانملا اذه يف
0 
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 عقنتس ا ىنعم عزرلا

 ؛ وط ثاءاس هيف نالوجلا نم ثحابلا نكمل فارطالا عتستم بحر عوضوم
 ؛روسلاد البلا هذه يف فولالاتائم اخ اببس ناك يعور اذا ةدئافلا لي زج عوضؤمو

 اءاضعادحا رطاخ كبدت ممروتكدلا يملعلا عمجا ةءاقيف اهاقلاةرمضاحم (')
 5 ةنس زومت لوا يف اهنم ةياقولا قئارطو (اير باكيا يب يف ئملعلا



 ثاطوطخت ١5

 بطر غامدلا ناكاذا اصوصخو برذلل داذعتسالا مزلتسن كاذو كلذكّدعملا تناك

 لاسبسالا تبجوا ةدعملا ىلا تازن اذاف ةريفك لزاونلا تناك اًبطر غامدلا ناكاذاو
 توكي امناكلذ نال دشا برذلل دادعتسالا ناكرثكا فورخب ةغللا تناك
 فاكلاو فاقلاو ءاطلا ثبلاغلا يف اهيف خئلي يتلا فورملاو ةيخرملا ةبوطرلا طارفالا
 نر اويتتلا لوقو ءارلاب ةغثللا ث برذلا ىلع ةلالد !لقاو ءارلاو ماللاو ميجلاو نيسلاو

 قب رظي تلا ذكملاخ نوكي مريغ نا يا ءارلاب نوحصفي ال نيذلا خخألاب ينعي طارقبا
 ٠ ”ارلاب ناك ناو:برّذدلل وادعتسالا بحوي غشللا نا.لوقي هن أك ىلوالا]

 .رويبثلا عيبرق'ةيمزالا عيب ارو نوهتثلا عيار ناعينرنبرعلا دخل ميلا هلوقاهمو

 كلذب ايم 2 عيب ل .روشو لودالا عيب ر رهش الا احويف لاقي الو رفص دعب نارهش

 .عيب رلا ناعيب رف ةنمزالا عيب راماو هريغ يف امبمزاف ةنمزالا عبب ر نمز يف !ءاج امهمال

 وهو يناثلا عيب رلاو الكلا عيب ر وهو رولا ةأكلاه يف يف أي يذلا لصفلا وهو لوالا
 ةنسلا لعجي نم مهنمو لوالا عيبرلا هيعمل نم مهنمو رالا هيف كردت يذلا لصفلا

 عيبرلا نارهشو ظيق نارهشو فيص ناربشو لوالا عيبرلا اهنم ناربش ةنمزا ةتس
 بلاق ةابطألا سك يفوزقدللا نشك يناهاذه ءاتينناربش ورضا رسل

 ديعةعبرالا لوصفلا نان نيمحنلادنغ اهريغ ءانطالا دنع لوصفلا“ هذه نا ملعاو خيشلا

 اماو ةيعيب رلا ةطقنلا نم ةئدتبم جوربلا كلف يف سمشلا تالاقتنا ةنمزا شن نيمخلا
 نم هب دتعي ءافداىلا ةلدتعملا دالبلا يف جو ال يذلا نامزلا وه عيب رلاناف ءابطالادن

 نيبامنامز هنامزن وكي ناو راج الا دزجق ادع [هلف نركب و رخانم هبدتع ب هرث وأ دربل

 راهزالانامز عيبرلا نوكينا هبشيف لاق ناىملا ليلقب هدعب وا هلبقوا يعيبرلا ءاوتسال
 لواف ها فيصوءاتش امهاوسامو هطوقس# دتبادقرولاريغن نامز نب رخل اورامثالا ءادتباز

 اماو ءاوتسالا طخ نع ةيلامشلا دالبلا يف لملاسأرب سمشلاتلحاذا نيمهغلاددع عيبرل
 ناعيب رابلف ءاوتسالا طخ ىلع تلاوالبلااماو نازيملا س ارباملول> دنع اهيفهلوأف ه:عةيب ونجل

 دنعفل ءااهييتاث و لما لئاؤا يق اطواح فدع سدني وردا ارداوا قاطو دنع ةلوأ الكي ١
 ماي نال ما نازيملا لئاوا يف اهلول- دنع يعتني ودسالارخاوا ين واع
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 ةكوشأل ةبذاجلا ةالحلا ةوقلاو ةحرقلل ةفنحلا ةوقلا نم اهيف ال كلذو لاق ءانللا اهياع
 طيلذقلا ءاكملا لاقو طلخا ضي رملاو يمتحملا حيحصلا ناحصي ال نانثا:ىوري ه لاق مث

 يف طياختلاك ةحصلا يف ةيمحا ىثرقلاةرابعو ٠ ضرملانمز يف يوادتلا كرتك ةد.هلانمز يف

 ١ اة 2 راع يو هيلا ورك ب اال ءانطالا راق .نضاملا
 فارطاب يذغتلاك ىوصقلا ةياغلا يف اماو ملا قرمو جي رارفلاب يذختلاك ةياغلا يف

 زوجيال امم ةيذغالا نم نيداذتم نيب عمجا طيلختلاب دارملا سي راو جاجدلا قارماو 00

 تعرمش هلوقب فاؤملا هركذ م وبف باتكلا عوضوماما ٠ ةدحاو ةلكأ يف امهنبب مغ
 عاونا ركذ نم هيلع لقشا امل هلاودم ىلع جسن»ملو هلاثم ىلا قبسامل يذلا باتكلا 109

 طبض ةفرعم نم اهن٠ درف لك هيلا جات امو ثابنلاو ناويحلاو ندعملا نم تادرفملا

 هتوقو هعبطو هءونو ءةيهام ةفرعم نمو نايدت 2 هاو طيض عتاب ةغللا َهعا 10 هظفل

 5 نمو ناكمالا تسحب هنم لمعتسإ م 20 هلدب و هحالصاو هترضمو هءفانمو

 قاي رتل د اق 6 0 0 هردقو هناي عم اهنم درف 2 داك ءائمإ

 رد 6 ايتو ناسر الأ نذر املا كد هه ناهجتلابر كنعد ثقب

 بلاغب ةقلعتملا فاصوال اركذ نمو نايب مضواب هيض وزو هحيرشنو هغي رعت ركذ عم اهنم
 ةمهم روما ركذ نمو نافرعلا ديرمل هي رعت ركذ عم اهنم درف لكل يضو هاضعالا
 ٠ ها ناعمالا ةدايز دي زا 0 ذ مدقل اب قاعت امل ةمح دئاوفو

 و م مغلاب هغثللاو ةك رم غنللا ماللا تل : هلوق هل هلوصف نق

 ال1 ركاز ل لآ تكا قمنا هللا ىلا ول نيفلا ىلا ءارلا نم وآ ةتلكملا ءانلا' ىلا

 سك يفو ةخالا بنك يف اذكمالكلاب نا للا لقف وأ اهم قطتلا ءلعوا ناسللا فرطولا

 ايااكرع) كرذلا م ضرعب محلا طارقب لاق ( انيس نبا يا) خيشلا لاق ءابطالا
 كلذ يف ببسلاو ءارلاب نوحصفي ال نيذلا غلاب ينعي و ًاريثك( لصتملا نطبلا قالمطنا
 000 وا مهتخ.دا ةكراشم مدعم ىلعو ةييصعلا مهئاضعا ىلع ةيلوتسم ةب وطرلا نا

 ابيع( هيبتث ) لاق نا ىلا قؤربالا اواهس نا يحي ال وهو هريغو ( هسب يا) عغامدلا

 ط نودعتسم مبنا ينعي يشرقلا لاقل يوط فالتخا ةصاخ مهي رتغي غخألا 7 ربا

 نوكت امنا مالا كلاغ يف ةغثللا نال كلذك تاكامناو برذلاب ا ايوطلا

 1 نابللا ؟ ]و



 الا نوما
 2 ةيرملا ل اراد نفاه ١ يملعلا عيمجلا اهانتقا يثلا بتنكملا نم

 سيئر يرصملا يفوصوقلا نمحر لا دبعنبنيدم فيلات( 'ابلالا سومانو ءابطالا سوماق)
 بالا ع مولعلا ذح] خرؤملا بشد لضافلاب رثالا ةمدا يف همحرث رصمب ءايطالا

 دواد ْخهشلا نع بطلاو يجربلا دحاولا درع يلا نعو يعفاشلا يلوبتملا دمت نب دمحا

 نباب. ريبشلا دما يربلا دعب يصمم بطلا ةخيس“ ىلوو( :ركدللا يسحاص قال
 لاق كلذريغو تادرفملا يف ءابطالا سوماق باتك اهنم ةعفانلا فيلاتلا فلاو غئاصلا
 هنا هربخ نم تةقحام ةناغ نكل رفظا لفةمحرتلا بحاص ةافوليصتيف يدبج تيعسدقلو
 . ما هعضو يذلا هخي راتنم كلذ ملعب اك ءايحالا يف ًادوجومةي رش 1٠١55 ةئمس يف ناك

 لديامالو هتباتك خي راتهرخآ يف رك ذي وديجيسراف طب ةتص مهم روكذملاباتكلاو ٠
 اهرخانيعلا فرح نم تاك ضعب كذب تناهنال ةيقبباتكلا نا قدح انمليهئاهتنالع |
 ٠ سئافنلا نمهنال هئلاكت يسنةسن ىف ة>هدوجو ل ىلا لضفلا ل هااندشراوا اذي- ولقعلاظفل ٠

 نيهلوم لضفلا سبا تنيص نم مكاو تكلا فلا يم لك اها ك5 2 ا
 اهبب ذهتو مولعلا حيقنت وال 2--ك دال لهاا كوت 5و رخاز رحب معلاو بتارم مهلاو

 ةمالعلا لاق لوقعلا حنان نم وه اهنا لوقعملاو اهنم لوقنملا ققحتو اهببترتو اهريرختو

 ناضمر رهش فيس زيربت يف ىفوتملا ينورزاكبلا دوعسم نب دود نيدلا بطق هب ينعي.)
 لوالا كرتام ملوق نم لعلاب رضا هك سل (:بادكيلا وي طخ ىف كلذ نييك الا 21
 وهو م دقتملا 3 ىلع رصتقي و ملعتلاو معلا نع عطقني رخ أملا ناكاذا امش رح الل

 دينا ”اوزاف فاوخلا ناك ْءص وأ 10 ل م لكل ذا مظع وهس

 نا اكو اهديبشتو لوصالا عي رفتب اولذتشا رخاوالاف اهديبتو لوصالا جارختسا يلا
 ىميلخغ اب مدعب نم قحب اوضق رخاوالاف دييقلاو سيسأتلاب مدعب نم ىلع اولضفن لئاوالا

 ةللس ما نا القن 8 يف ةلقنو القع بطاا معدن ا يف ذخا مث ٠ . ها دي رحجتلاو

 عضو الا ةكوش الو ةحرف سو هيلع هللا ىلص يبنلا بدصي ال ناكت لاق اهنعبهللا ير



 مالفالا ثارثع لذه

 اهدعبامو ( دب ) نيب نم ( ءاولا )ف ذح هباوص (اذك نركب ناو دبال ) لوقو
 نم صين الو رارف ال » ينعملاذا « نم » رملا فر> ريدقن ىلع اهب قلعتم اهدعبام نال

 4 اذكن وكي نا

 اذك بحي » لاقيف « ىت+ » فذح هباوص 4 ا نراك وزو خل انكذرف 5 لوقو

 )» 0 نكاد

 « نطولا حاوص لجال » وا « نطولا اص لجال سمالا اذه تأعف امنا » موفد

 « هحلاصم وا نطولا ةحلصم لجال » لاقب نا ربظ الاد
 ايعابر « هيلا ءاسا » اولوقي نا هباوصو « ءاشا» هلا د باتل 5 ملوقو

 انآ « نإ » ةأ هس يتلا كايا و ماكارا اجا ىلا » 1

 : ل ضيقن ا هانعم يف الثلا « هءاس »

 يا« ذومنلا يف اوغزانت » لاقي نا هباوص « ندابلا,ىذوفبلا لكي 0 2, موقد

 قعم ىلع ٠ رج فرح نود نم « ذوفنلا اوعزاتت » اضيأ لاقي نا حصي و ٠ ا مانع

 ْ + هينرث اعيش نا مهنم لكداراو هوبذات

 ةرامع » يف وا « دالبلا نارمع يف » هباوص «د . و مطوقو

 ءاتلاب « دالبلا



 ال مالفالا تاّرخد

 1 1 ( هولا هد ده منها ام ) لاقي يناملا ديك أتلف ( طق )اما لابقتسالا
 الحي فا 0 لاقي نأ هباوجو (نىلمالا ةقير ردك] كلنا

 0 مكهلا هب دشت يذلا لبحلا ىرع ىدحا ( ةقبرلا )نال ابعلخ وا

 تاعتشا حيصيف نيدو وهلا تدع كيس ةضرتعملا ةيشخلا وهو ( ريثاا )اما١٠ امك نيكل

 . هم عكا

 قفتا) هباوص ( كلملاىلا هب وشو هءادعانافدصو ) : موف مالقالا تارثعنمو

 (ّن ةضنا)و ( "لفرط" ةاهق اغا( كفدم لاق[ ( ةءادعا ن|_[فواص) ىا( ةنادعا |

 . 1 نم 2(

 0 0 ا تر لقتنا م ) ملوقو

 ئعادال 15 ]انع 36 ةءاغاؤنم( قرت كانع)( فوتتحا) نفقا

 نم ( انا ا كل تاكو لا مو رومالا هذه يف انثجب اذا ) لوقو
 ٠ ول باوح يف عقل امنا ماللا نال اهيلع ماللا لاخدا ندد

 يا ( هل نئاذ ) هباوصنيش» نيش مغب ( سيئرلا ةرضحل نيشم* ما اذه ) ملوقو

 ا ل كينان )لاقي ال و هباع هناش 0 ل

 هيف دب ال ) لاقي نا حطفالا ( 3 00- ل املا قرا اذه يف دد ا

 تارهغلا ف ةغفح ١ يذلاب ( ساخملا ) ةحللا 0 0 ها طا
 اشلاب ( ةيعضتلا ) 1 7 اني ا 3 هايف( ةاداقملا ) اما كلاما م

 :متيايلك ع عر

 نيب ( ىتح) ماخإ (خا رواء ىتح ليوحن نم ةرم فلاب ريخ كلذ ) ملوقو
 ٠ ( ءز> لقا لي وح نم ) لاقي نأ ربظ الاف هل غوسم ال هيلا فاضملاو فاضملا

 ( ىلا )رلا فرح فذح هباوص ( نيبصادتخالا ىلا تارازولا ديلقت ) ملوقو

 ديالا“ لاقي اك .( تازازولا نينعامتحالا دلت لاتبف(نيضاشلالا ا

 : 16 ها اذكزمع نالف

 (ءايلعلامبعمووأ ءالعلامهيفو اًواج) لاقي نا «باوص ( ءالعلا مهيفام موقلاءاج) لوقو
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 ٠ ريصقلا تقولا يهف ةعينهلا

 ىف لاق ( لذلكلا#] ةباؤص (ناكلا فرعتال ةمهب يعسلا نولصاوي ) ملوفو

 ( تنيعأ ةلالكو الالك ”لكا “ يلا نم تلك حاصلا

 ةلك نال ( ةعملا موي رصع ) هباوض ( ةعملا موي ' ئراصع دإبلا لصو ) ملوقو
 .ةخللا بك نم اقيفياطنيب ايفااق 1 يفسر

 دوك راس + لعف (ةندوكعلا مم ويلا رباخي يايسلا بودنملا نا ) م طوقو

 ٠ بتاكب وا لساري و يكل ماقيل! ظاوصلاو# يعل لنج ةعللاا كنك

 هباوصو ( ضعبلا مضعب "قل نورظني-) 9 ( ًاضعب مهدعب نم اورسفلسا ) مهلوفو

 ٠ هيلا ةيتنيلف شاف طاغ وهو ضعب ىلا مهضعب رظني و ٠ اضعب مهضعب رسفتسا

 يا ( نيسمخ ىلع فيني ام ) هباوص ( اصع نيسمخ نع فوني ام هب رضف) مهلوقو
 عم اسيعاب رااالا جرم تسال والو ىنعع ناك 131( تفاث) لغفلا اذه :ناف اننيِيلع ديزب

 عنع) العن زرق فرخ
 ءاعلا يدقلب ( هزنتم ) هباوص ( هزتتمو ليسغلل ليو ةدئاملل ةفرغ كانهو ) مهوؤو

 لاقي نا ربظالا ( ليبغلل لحم ) هلوؤو ( لاعتفالا ) هازتنالا ال ( لعفتلا ) هزنتلا نم

 ةهست#لوفصملااتودلا رهواتلا ( لكلا" اما ٌيَوَتلا لسغ يا( لسغلل لحم ) ديف

 بلقو ( رابنأ ) عم (ربانالا ) هباوص ( ربانعلا كيس ةرخأللا عئاضبلا ) موقد
 كس فعاجملا

 نود نم ىا ( هركتال ) هباوص ( هيلع هركت الدق ايناملادب بلأطت ام نا ) مهلوقو
 ++ تدل لعفلا»لغ الا لذدتدلا (هذقذ) نال (:كق.)

 نالف هباوصو ( اذكل ءافكألا نم نالف )و ( اذك ةفيظول ؤفك نالف ) مهلوقو

 وهف ةزمشلاب ( ةفكلا )اما لمعلا ىلع ةردقمو ةثاقك هذ يا ءايفكالا نوف لك

 . هل نطفتلا يغب أظخ ءايلاب( "كلا ) ينعمم هلايعتساو لثملا ىنعم

 اعز و( ك3 انكعزت] نرااوم ( نك و كك خلا قاق كلذ نغاذعو ) مطوقو

 + ( عازل ىزخ طاتسا) !ةكاذاذع

 دك أعل مث ذل[ طوع )وا( ًادبا )هباوض ( طق ضالا اذه 6 الالف ) مهرقو

 ردي ملم نك و



 مالفالأ تاراع

 ىلا تقو نم ةياحلا فحصلا يفو هناحم يف رشني نا يبرعلا يملعلا عدجا ىأردف

 هب وغح.ام دقن كيس نيوودسعلا زواخقأ :التةذبن سن( مالقالا تارثع ) ناودع كتم ردنآ

 اديه ملم أه ىلع راصتقالا ف دمج و «٠ هل دري و هنوبتكي اهف باتكلا ضعب مالقا

 انذخأ ام ددص نع جور نم آيدافث ةشقانملاودرلا ىلا هيف مالا جا الامم لوقلا نم
 تردي راس ااا تالداحلا ىلا ٠ تاوفحلا حالصا نم هيف

 عدن ٠ ةشقانأاو لدحلا ,بانسا.ت تي ةدايزو ٠ تاعورشم ا تؤمهو ( تاوصالا

 لوقا دبع نينتكم ايفا ع 0 اا ةفيحصلاو هذهباؤن يذلا بتاكلا مماب يرصتلا
 ٠ .لوطظلاو قولا نم اللا لا يتمم

 انثاظحالام اوربدتم م ءءقلاو اض رلا عقوم لضفلا لها نم اذه انامت عقي نا ىدعف

 سلذإ ٠ مبمالقاتالسا عا ترادوا ٠ ميهاباتك يف تونس الك اهب لمتلا اؤءازي و بهذه
 حيدف ءار>او همي ركبلا همغل رشن و. (.يبرعلا:اننطو هج وع هلك كللذ نم ضرغلا

 : نينملاو ىؤوللا ةهلو بكييلاسا 36 اهك

 5 عا مدع ) هباوص ( اذك ىلع نيفظوملا هانيعلا مدع ) مطوق ا

 ٠ هتداع هلعج هداتعاو هدوعت ) سومأقلا لاق را فرح نود نم ( اذك نيفظوملا

 . هداتعي هلغح هايادد“ وعو

 نكيرل انا («نانويلا:عمراهلخاديم مدغو ارتلكتا دايس لع قحفلا تعم ) ملوقد
 0 ويلا روما يف اهجاخادم مدعو ) لاقي نا مجفالاف ةلخادملا لعف ناوعلا دب

 ٠ يهودا حام نم مهغي اذك ( نانويلا مم )ال
 دل دك أَن لمشاكل وت ةبزيلكت الا ةساسللا نا اموقلا دك أت ) موقد

 (بدجاو مهام وو رجالا ن6 ام نيرعلا نال ىف قاتعادل حا

 تقولا أ ةهربلا ) نأ مع ٠ ًاريمقاّتقو نونعي ( نمزلا نم ةهرب كانهاوثبلف ) 8

 اماو ( نمزلا نهةلب د هدأ نماةجرب هيلغ تمام حاحا يف لاق لب



 ةثل ثلا ةا-ةللا +١

 يتفشاكو ادرغيتلاب موي تكيكشا»» كتفررتعانا ىنكلا :! يجوز اي. ىقفزريع ام ب
 م ابار ع ارينا ىدآ نبا اك هصمنتل: ك كش نلعب كلل ”ةبوقعو هذه كل توكش

 نمىتش انيك هرجع هك ا طلال هركتعو ,2 كيلاود اذكهو اكي

 اا كرك ذا ةركليلال ف ”ر هتان ةرع لك ةيع تيتككو.» ضافاعلا .نيغ ثانا 0

 تلراشتأتو كتلاح نم لجخت ! يجوزاي تنكق ٠ كحوز تنك ينإ كل لوقاد
 »>< 9 عون بساني يذلا ماعطلا

 كابتاهقو +[ ارياف: اانا تكفا دب قيوم تقاقتو الا تنازاطتو زر اربط تماو

 ٠ كجوزاانا ينال كوي

 : كلملا اهباجاف

 تنك امو.( يفرؤب ليللا"يفنكو «.يركاذ ف كعما (ايبيس ) ةاقفلا تنا:ب
 و . 1 كما حربب انا تف ع قف تاكل دقو نالا اما ٠ 55 كالذل لءأ

 كنان الو ةليلال يلو قرافي

 9 اهنا تاكا موبلا ئسانوه يذلا م .الارلا د هولا: (ليبولا) انا ! يجوزاي م .

 !ةةلولللا ةعللخاب فاو نيكت تارازات ةراي انوا 0 2
 : ىل لاقو هتكلم ءاطظع هيلا عمج ( ونئاديس ) كلما نا م
 كييك يلازانا . ىلتذكلم [بضيا يف لب عكسي يجون (طييس كلمن ب
 لينينال وفه نما 5

 ٠ ها نيعلا يري رق نيديعس دعب اهف 0و كلن و كلملا اذه شاع مث
 يف 1



 ا ةفلاثلا ةطقللا
 ٠ عطق عبس رسكعي اهسأرو ٠ رطفتي اهبلق |ندظ.ىج تبن ف تكف م
 ادد ف اًقاخ أشنف : ادوقيتلاب هبايترا ىلع يزوح هنا كاملا رما نم كلذ دعب ناكو

 دب دح قلخ يف ضيا تأأشن سعب كالذ يف هتجوز تناكو ٠ بلكم مج 0-7

 : ٠ كلم ةنبا دسح تصمقلو

 - كانهو انه هممت نا داتعا يذلا 0 نظن هوي اكلا اذه ناك اننبو

 : ةلئاق هتبطاخو ٠ يدقلا اهبحوز هيف تفرعف كلملا ةنبأ ةريمالا فداص

 ( ادوقيتلا ) يف تلق كنال اعئاج ابكت صمقل امنا كنا يجوز اي ريذتا سس

 لستغن انك يذلا نشدقملارهنلا نم ناخراخ نحن وامل ىلصت كناتيسندقو 4 الطاب ةالوق
 . 69 نايف

 هكردا هك + ةاكحاو ةظل اقراقبإ ناكر اق اًعرتصق ىلا ةنلكلا ةويمالا تنهال
 ٠ تام ىتح هيلا مدقب ناك يذلا | مامطلا يافا نع عنتماف ٠ 6 ةيرك ا نك لحخلا|

 نم راع قنع اذ مدلا برشب اعواد ارق كرعوللا نبا صمقتف : عباتت اتتلاب هقلخ داع من

 زفقي ناو: تيعتلا هند( قضارلاو العلا سرتمام ابازط خبه ةههرك ةحئار هل شي ىلا
 هقاسىلع هحانجم داوق ارد امو ضقري : تاجاجدلا قال همث 5-1 6 كانهو انه

 اهينمو ( يبكيك ) داتعملا «توصب احئاص هثانإ راظنأ عينصلا ا[ هنلاب دع لسا
 تاناويخدادحا را ١ نعوم وف 2 06- ١ قورش برقو ليللا مساقت كل

 : هل لوقلو ةريما منج ع لكك صقل ١ تناكف ةعدقلا هتجوز اما .٠ ىرخا

 : ةيضاملارومالا اهبركّذتأ ةوق ”يف ميحا هنال.: ةدنيج ةفرغم كفرغأ ! يجوز اي
 تريله ةثم فلما[ ) ور نال ادرع ع كم تحس فال | ا
 يف مزن تكتف ٠ كدر انإ تنكرم( ىتاعسا) 0 دانا يافع اكملم (  ةئس
 ىلا ثاوحن يف اًبيس ناك يذلا كشلا نم كبلق ملاخام ىلع ينتءاطاو ( ادوقيتلا ) دوجو
 ٠-كيدف تارقف انف يروا نبا

 0 ع كر هسفنأ عدي و لكألا نع عام ا لكش صحشت | كلملا ناكو

 (ايبنس)ةديسلا تدحوو ناك 5 اكلم هقلخ و دجتأ ٠ ٠ هبنذ نعر همن ةكسالاو خايف هنكلا

 : هل كلافو ميدقلا امحوز هنا تفرعف ةريما هبل اج يف



 ' 16 روهت» اريدب اذ نملقملا“ ربعاا ىلا الضو ةكللم او: كالملانا مايالا خرغعبايف قفئاف

 عجيلا ريط يخانجك ناتطو سم هاعارذو كحضي ناكو ٠ َلظلا +, سيقي بالرظصا هديب
 ادوقيتلا ةنوعم دمتسمل اذهدلءف يفهن اكو ٠ سبسي ثيحءاملا حامس ىلع ناريطلا ل داحي يذلا
 رهغلا هايبث اب انو مادبا نامطم و -نؤاتستدن 1 كلما دعا( ريالا )
 مث ٠ ةلماكةفاظن افظنىت> ةكتلملاربظ كلدي كلملاو ٠ كللملار مغ كيدتةكتملا : ةسدقملا
 ريخلا ةملال تابجم ا ةضيرف نايدؤي اقفظو ( ضرالا يا ) ةسبايلا ىلا رهنلا نم اجرخ

 ةتافتلاثالملانمتزاح كاذ ذاو. برذت ٍفكثو سما ىلا امهر هب: نيصخاشربللا سارح

 نإ هفقوم نغ كاملا لفذه نيف نمارتغأ اًمتاتتس“ ع هيقازد جر هآرذ نا زا وحن
 : هل لاقو يهرلا لجرلا كالذ ىلع لبقأو ( ادوقتتلا) ةللالا يدب

 نا وعدت ل ن9 كععارذ"كلاز هاا

 كنا تار« نيباوال اعرف ذأ ؟هلخال يقلب ادي امك هناء
 1 ٍِ 5 هلا كرمت سدقملا ربتلا اذه هأَبَم ُْق ل غت يذلا

 ٠ اهئاواص عستاناوخ اها ٍلعا ينكل ! ال
 ا دحب الد ينكح نيو

 هسفل يف لاجامب هدجوز ةكلملا فشاكو يمهربلا قدص لاتحا ثامملا بلق يف مقوف
 ؛ هذه هل تااقف

 ٠مببق هالقاامو ارك اشيش كلاب يف ترظخأ َدقل !.كواملا كالماي ! يجوزاي حس
 هوععم سدقملارهنلا اذه ةظفح (:ادوقيتلا) نآو: ٠ كتم ءهععم ين وك نم ئحتسال يفاو
 ٠”كيلعاوضقي نا فاخااناو : لغق

 ' 1017 نوال اطال لو ترطعمل هلسأو قابلا زعلش ةلبلق .غيياتسا دعيت يف
 اقع ]اورد كلانا لاطإ ]كيان أول افاد انك ةقكتووجو ضانما ملا كاوززداب
 :١ * لوالي دنت

 ( ادوقيتلا ) دوحو يف كش وا |اق : وسلا لاق هنال:تام يظعلا لاجرلا
 را كلل مازن فلل

 ؟ليتتشملا ل اخ: هام ردتي 2-2 نطاوه(١)



 1 ةيرهعلا غاضوألا

 كا هن وص لجر اذهف : د ع ةدام 2 سورعلا جات عجار ) « 2 ةويص نم

 ٍقحاض ناتج رغلا نيو + برغلا ءانبااطتع راكذملا 56مم روك ال[

 ٠ هنطوم يف (') بقعصلا ركذي مل جاتلا

 هنع لاق دقو« ةورع وبا وهو هتروبجو هتوص ,مظعب فرعي رخا لجر برعللو
 يو ) عبسلاب حلا يفو ) دسالاب عصي لاك ليك لحر ةذرع وبا 08 جاعلا بحاص

 هديس نبا هلقن « هعضوم نع لاز دق هياق دحويف هنطب قثف تر (.كئدلاب, نسال

 هتوص يف ةوق بعةدلا نود ناك ناو اذهو ٠ هداريا نم دوصقملا ىهتنا ٠ يرشخمإلاو

 ؟ نيروككنملا طيس ركل هلا ةنعشلاب 3غ يتب نياف «روطناطسا توص نمالعف دشا هنا الا

 ةمصاغلا عطق نوفرعي اوناكمهما برعلا دنع هتدجو ام بي رغ نمو ( صلغلا 5 ) '

 ٠ 101[8013 06 12 1016[[ع صلغلا هنوع“و

 سأرلانم نيعلا جارذتساوهو ةصبلءال مهتفرعم كللذ نم برغاو ( ةضبلعلا ) ٠١
 ةدمناو ةلك جي رفالل فرعا الو .حيرشتال ةمات ةفرعم اهحنرختسم يف بح وتس سعا وهو
 .٠ ط>12عأ10101 لع !"هعأا نولوقي مهنظا لب

 جيرشتلا يف مهترابم ىلع لدي رخل ظفل كانهو ( 156008101 جحلا 11)

 لاثماالا ع مج يف ل الا دئارف ينفالو قادما هلاننالا عمج قرت اذه دجامل(١ /

 لودالاباتكلا نم ( ٠١8:1 ) يف لشن ينإ نم رباج نب ةرعك نب ةقش تدجو يا عم

 تدريب يفأ عوبطملا قاتلا باتكلا نم( ١1١:1 ) يفو « قالؤإب/يف ةره قوال اللا

 0 بةعصلا وهو هب فورعملا بقللاب امهالك حرس و

 تربع يذلاو مسالا اذه وا بقللا اذني في عاوز برعلا مالعا نيب دجا مل 2

 09 نا دءبب الو ٠ نيعلا ىلع فاقلا ميدقتب ىعقصلا وه ىن>اج.١ يداطم يف هياع

 ) حط سانلا قءصعي ه3 وص ناك قدما نم بقعصلا وه لصالا ناو نيتلوبقم ناعخللا

 صهزملا جار ) ةعقاصو ةءاص : اولاق دقف اباثم نم ريغك يف عقواك ةظفللا يف بلقلا عقو مث

 ( هيف ) هيفخت مث اهبحو ربظتينلا يهو ةعقو ةعقبةي راجو ( "8:1 ىلوالا الوب ةعبط
 لاغمدلا هذهنمذخؤيف ( ١" ص هيف ) ةرارملا دب دش يا عاعتو عفو قاقعو قع ءامو

 ٠ نيت رواجت“ اتناكاذا فاقلاو نيعلا هيف عمتييتلا ةظفللا يف عقب امًاريغك بلقلانا اهريغو



 ءار'وذلا ربت وهو انتل يف رخخآ ريبغت كلو ٠ نفللا لع نفجلا

 غاتع 1« طوانع ملوق انتغل ىلا لقنأ يك د الف و ةيمرتعا ادا 0

 ىنعم تاك دقف « موقلا ةئيرد ناك كتبحأ 615516 1*0 16

 17721 لق اذه نفي هدا لا ىلإ ةجاسدلو :٠ ةياللا
 تركو 0 ءانا 0 لتاقا ةئيارد حامرا ينأكت للظ

 و وخالا لاق ٠ يقابتلا نارا يا 200م1[ غن رفال ادنعملباقي عرلا(")

 ا 4 رجع او رححلا نيب هنال طلخلا ىنعع جرملا نم قتسم : (اناح لا 0

 نك نم نا وهو تيققق لا وهو تاينلاو ناويحلا وأ رشلاو رجا 0 قلخلا كلل

 ٠ ةيجنرفلا لباقث ةدحاو ةلكاودجت مل ذا نوثدحملا هعضو ظفن

 ةرادنب

 ادور توضلا وإلا الكر, اوودصإو اذا مهنا رصدعلا اذه يبرعم ايالب نم ( 3)

 نما ةنوثم موفكو ءارقلا اومحر اذاو 01[61[5 روطناطسا ترك دف : اولاق

 ةعقو لاطبا دحا ينانوي براحم وه: اولاقف بي رغلا اذه وه نم ل اوحرشش ريقنالاو

 يزاوي ناك ءةوص نا : سريموه هنع لاق دقو ٠ لئاه يروبح تود هل ناك ةداورت
 22 ودل اه ورد و يق وا رللا

 ار دفا لاجر كفازعت 2 ناب للاءانإ ةجاحذل .«رعالا انه. اتم وأ انف

 ع اندنع مالا اذه لثمم رهتشا دق ناك نم الوا فرعن نا انيلع لب « انموق نم مث نم

 اذه فيس اندنع. هركذ, هبن نم.نا لاخلاو ١ ىرخالا"ماوقالا دنع مهلث ا نم ىلا رظنت
 نب هقش وأ َ ورم نب بقع ص وه ليقف عم | ةقيقح ف سياح يذلا تقعصلا وه ددصلا

3 

 ةئيملا مظع ةنجلا ريغص ناكو ٠ يدهنلا ورمع نب مثح ليقو ( ميلا ةرعض وا « ةرعض
 :رععاوكلمف موقب حاص هناو « ( هسنن الو اذه ظحال ) هما نطب يف حاص هنا اومعز
 اا 1 قاما ةنماا ( نواح لدار 'نضرتذو كيلا هلاخع منا كرازالا قو زا فرعا

 11ج عجز [65 115[21']232 ةينانويلاةب رعم يغلب (ةيب رعب تسيل ناجرملا (1)
 ماندروا ام ىلع اهي بدس اوللعو ةيب رع اهنا اونظ امل برعلا نا الا « ةتولؤالا اهانعمو
 ٠ هانركذ يذلا هجولاب جرملا ينعم ةحصن اذه مهام اوفرتعا

 5 02 ُشسلسلسسلسلسا لا 7 2225256 2 22 222 أ تت تثت#آ
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 | "8 ةب رصضملا عاضوالا

 . يندملا ناويد مرج 2 يدحاولا هلاق ا باس نرد

 ؛ هنب رعت يف اولاقدقو 16120 م11إ1101 وا 161210 م11ا[© ةي-ارفلا يف وهو

 ةرؤالاك عامل اًنافش نوكي و ةجسوع وا ةكبش ةئيه ىلع تبني 200م16/]12 حيرملانم 'يش
 ٠ رم قارعلا يلا.هب ىف دو هن ةلقل ءامالا هسلتف سقشي و ازرخ طرخم ناولالا فلاخت

 ينيعب هرا ملول هيلا يدتها تنك ام يناو ٠ دنهلا رحب نم وا سراف سلخ يس نيرا
 ينلايف الو ةيجنرفلا ةيب رعلا محاعملايف اهدحت ال ةملكلاهذهو ٠ مهضعب “| يل هركذي و

 ٠ فخ فرطنم الا داملا كلت ةة,قحب (حيرصت محاعملا يف دحين ال كناف « كلذ نال> لع يف

 مهحرش يف مهمالكيف تدرو 2/1111 0" 186016 ىنعم ( نسم

 ٠ ةرظانملا لك ةيجئرفلا ةظفالا رظانن ةظفل ٍثو « ماعطلا ناولا » مني ءاود يف اهل

 نا دعب ةيدذرفلا 60111 1 رعلا يف لباقم هلام بيسغ نمو ( 0

 يف: ةريتك, تان دايغ يناثلا ناك ناد_قايقد لالا. يف ىملاف وياهم ىلا

 :ةفنيدج وبا لاق - يي ذيشتلا .ةيناخلاوو عزا ملا يف كيذعلاءالباع سلول ا
 . .هىلص| مثلا بتنههنمو ٠ ها لوالا, بي ذشتلاو ينانلا لمتلا :.جدرتلا يف بيذهقلا
 فيك هللا كسرح رظناف ٠ ةيلقعلا رومالا وا ةيداملا رومالا نم ؛يشلا اذه ناك ءاوس

 هل هبتني مل امهوهو ةيمجملا'تاغللا كي دوحوملا قيقدلا ينعملا اذه تدا ةيبرعلا نا

 ىلع ةظفاحلل :هتفرعم انيلع بجاد اكهفررع نيكفلاب فا ,ةيبرعلا ةيجئرفلا محاعملا باحسا
 رومالا نم وهو دحاو ظفل لع اضيا ةظفاحلاو ىنعملا ةيدأت يف ةنامالاو لقنلا يف قيقدتلا

 ٠بيئيطخطاو بتاكللاو :يروخللاءاهيلع ص: نا دلع لا

 روم نم ةعزتيابا ةيءاصعلا ينابملا نم ةيجنشلا فنا هايس ىلا يلا
 : الغم ملوقك « ةيبرعلا يف فدارع هل نوكي نا نكم ال اه:ةفلالاو ةشنحملا

 رطاخ ثب وا ربخرشن : كلذب نوديري مو 130661 01 2031101 06553]

 ورا نيدب ةققحلا ىلع ًاقوقو داروغلل 78 2 ب م ىلع هب ند سانلا نيب

 4 ذي يشب هدحاص رطاخي

 ةقلحلا هك ردلا نوح ) زاحلا بأبي م هك ردلا 0-8 : برعلا دنع هقفارد اذه انإق

 قابطنا يزاحلا يسارفلا ىنعملا ىلع قيطني يزاحلا ىنعملا اذهو ٠ اهيلع يرلاو نعطلا عتب ظ
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 كالذو ٠ برعلا ءاحصف ع ناتفلاع ( يتاروو يناحص ) يتأك نا ىرا ينا ىلع

 لب « ابسفن هتفرح ىلا هوبسأب مل نظل حا اهظفل ( ةنهع ىلا دلع اولا ذا مهنا

 ةراخملا اوبةداجا لا ل ايمن اذاق ندع اضورما ها لعاف مسا هظفلل |ودانم هل اوةمشا

 ًارحات : اولاق ٠ ةطارخلاو :كايملا ىلا « ةطايخلاو ةدادحلا ىلا « ةءارإلاو ةءانصلا ىلا
 مو  ًطارخو ليوا يكناح  اطايضدو هايج ماعا زوار عراوو هاك 3 و

 ' يلب ةفرطات ىلا تاب رت ةليؤقز ««ناعازر زو اعاضراب "اي ناو يرام اواو

 ٠ أبعضو قم دودقملا وه 00 ءا اهيحاص كا كيتو

 تأ يلع بحي ناكف ةفاعتلا ىلداعتي نأ ( يفاعص ) ملوي نواح لح اشو

 مهتلرنع ةوه ؛ مولا ةوه يف اوعقوف مايجالا نم رارفلا اددارا | 2 تاع الرق
 ىلا عجري نم ميكا كلذلو « او ًاطخأف ميعاضوا ةفلاخم ىلإ 9 ,طضاف ( ءالعلا ةيدنا

 هيلعو « “يطخلا وه مبفلاخ نمو بيسملا وه ( اًقات ) لوقي و رابكلا انبي وغل 0
 دعاوقلا ىلع ايرح ( ةازرم زد تءوطخلا جردللا عضولا ىلع اي رح ( نانو )"لوف

 تاع ةزطا 1 وهمومطع كيوت تناواةيعرملا

 كا ا دك يالا اذ الباع ال عاش الا يفاسب اننلا ف 0
 0” لادا كاشحلا ةلك كادر زمر« انضعلا ىنألا اهي ال ناكتو قناحالا
 ال اا دا نانا نك اشو اح ولك سس ةحرتفم ميلا ليكعلاب 3و نيشلل لعب عاملا

 0000 1 اعاتموا جيت واكو نيقارملا يامدق نم ةفوزمما  ةكاك او + عبارلاو

 0 رشي ناؤللا لك ابنت ندب قرح وا( ضيا ءابمبل كنا ةىعو ون للا

 ىلع قلطتو 0 اصل نير ةيقارع نب قبب نعت تبل .ةييككلا و دقم ةعناوزقا كاو علا

 0 لقوا كا !!كلرقن تارعلاو رادب سلو را ةراج نم ربل هينيام 77

 ( زم انا ارووشملا نييقارعلا ثيدح هنمو لسكر رح نم انياع اجر لوس ةنارراللا

 جاتلاو سوماقلاو ةاكتلاو ناسللا نع ) ةلمرأ زو « ةلمرح جوزت « ةبلإلا هذهام
 ضدي كلشحلا نم الد برعلا نم ءاحضفلا |يلمجتبما يتلا ةظفللاو ( ليلغلا ءافشو

 . هز صل ُء | نيشلاجدقتب سلخنملا 0 0 ملا طدحم يف لاق(

 ٍنيِققحلا نع القن هاندروا ام ميعصلاو ٠ ها فزملا ليقو رسكتملا جاجزلا عطق وهو 0 ةن هاندروا ام ميم او ٠ كفء ق3 ىكتملا حاج ثا مطق هو



 ابعوبطم نم شكلا ةفرا ىدم'ةقارإلا هل كح اينو # كل قالا
 ,00 نانا د نتات ل ا

 انيقبا ( قاروو قار و نيب يا( اند مابيا ءا مابا عقب حا تل

 هيلع حياطصملا ىنعملاب ( يفارولا عطف .٠ لفف] ميدقلا ىعملاب لا قارولا ) ىنعم

 ىطاعتب نم ىلع عقل ةفاحصلاو ةفاولا ىطاعتي نم ( يناص ) اولاق اك« نيثدحما دنع
 (يناعصلا) اوصخمهنا الا « ىعلاو دئارجلايف ةباتكلا ةفرحو بتكلا فيدتت ةفرج
 15 - ٠ سبالا نم اًقوخ ثيدحلا ىنملاب

 * هما لع انرثاع نم مهنم 1 نورك قانا فقل فرعا نيكل نا 01

 نب دمح أ رثعح وباو حها هو طساو لها نم ىنوملا قارولا ديزي نب عنما

 ُِق توام ٠ كمرب 0 0 0 لضفلل قروي 7 دادغب لها 3 قاروأا بويا 0 له

 تارا ا ميهاربا قمنا وباو -ه؟98 ةنس ةجحلا 0

 ل هللا كيع مداقلا وباو ا( ءاثرماسإ ( ىأر 00 5 ناك كتتحااعلا قارو

 اس يفوت يفوصلا قارولا ناخرفلا نب ميهاربا نب لآ دبع نا رع ناسا ا ا
 لو نب كم ب كملح لذ لع نار نب 1 م17 ةنس ىلوالا ىدامح

 رفص يف يفوت ةياورلا 2 فعض و لهاست هيف 0 دادغب لها نم فارولا 3 كك ورم نا

 قارو وهو يلوقاعلاو كقارولا رفعح ب لففلا ص هللا كيع له وراق 7 ا 0

 يف يرتوي أت نا ذاذغت ل10 فاعلا 5 لها نك ناكو مثيلا ب را 55

 قارولا ةيح يبا نب تاهولا دبع نب ىسع نب اهوا ليغ مداقلا وباو -م*؟م ةئس

 ىسيع مساقلا وباو - 515 ةنس نا.عش يف تام ؛ دادغب لها نم ظحاجلا قارو ناكو

 نس نا ِف را هدر نب دواد قارو قارولا يمرقلا كلا ديع نب نايلس نبا

 طفاحلا يركبلا قارولا قردفلا يبا نس هليا كمع نب رفعح ص 3 صفح وباو -- 51 ١

 هسا ف تام 0 0 1-5--- دادغب درو ةرمصبأا لها نم

 دهزلا 2 لوقلا رثحا ارعاش اكو نسح نب دو# وه قتاروادوو

 نص“ راك يارا نا قارو قارولا قرارا دمح | نب لضفلاو حلاو بدالاو

 ٠ لاجرلا ريهاشم 0 نمو ناكبلخ نبا مركذ نم مريغد ( قنامجصلل ازال تانك نع
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 02 0 ا ا لا عك ناس 8 كلا

 نيب عمجي عماج نم ىنعملا يف ةس" امل هتعضو ام اهنمو ؛ ةعساولا ةيوخالا انمحاعم يف هيلع

 ىلع قاقتشالا ةنس هيف اًعبتم هتعضو ام اهنمو ( رخ آلاب دحاولا طبري طبار وا نيظفللا

 ل لا را الاوربي و تلال تالا لعام

 نهانث ةدم كي كلذو « فاالا ىدعتي هتدجو ( هءمح يل رسست ام تددءالو

 ٠ عايضلا دي اهتلاتغا « ةعوبطملاو ةيطخلا يق'رؤاو يد نال كد رمل

 ا اظافتحا © ةنهاولا ةركاذلا "يلع هما ايد عاضوالا كلت ضمب ذيعأ نآلاو

 ٠ نهذلا يف اهروضح ىوس ماظن اهداريا يف ع.:م ريغ اهب اقلاع قب

 00 راع يعاشر ا ىرسا انه < دارالا نأ دي ؤلزقلا عواظوملاب.عرسشا نا لبقو

 باتكلا هيلع علطيل «لوهحم وهام ني ودت ةياغلا ذا « نيب رصعلا ضعب هيلع عياطصا ام
 : 0 فورعم وه امم هي ودتلا سلو

 ؛تالجلاو عئاضولاو فعلا يس اقباس هترشن ام ظافاالا هذه نم اضعب نا مث

 دق داو 2!ريغال هلا قراسوبفا هشفن.ا يلا مهضعب هبسل اذاف ( راعتسم مداب كن

 * لاا كلذ تدب

 ةردان نم ةطوطخمو ةءوبطم نم تتكلا معامب ذأرت ةلك رفا ادنع ( ةقارولا 15

 مثدنع ٍضوءام لصتي امو اهيلتق»و اهماحاو اهدوجو لحمو اهيفلؤم ةفرعم غم ةلذتيمو

 ةدوحاو ةلكع ضو يف نوي رصعلا نوب رعملا راح دقو (٠ ةيفارغويلب 01110873م1216 )

 : كلذو ( ةقارولا ) يش ضرغلاب ىنث ةظفل نسحاو ٠ اهانعم يدؤت
 ا ب اخو عنان نيفوح نم ةفلزو دير فال !.ةماكلا نال تا

 ٠ قرولا وا يتكلا ةفرعم وا فصو : اهلصحمو (« فصو يا نفاسغو ١ قرو وا

 نع ) ةقارولا هتفرو ندكي و بتكلا قروي نم وه برعلا دنع قارولا سع؟

 برعلا دنع قارو نم امو ٠ ( يفت رص ديسلاو م”ركم نبا يدابا زوريفلاو يصهوجلا
 هتعانص مزاوا نم اهل هتفرعم 35 يالا نم ريثك لع عالطا هل ناكوا هلو الا

 بوقعي يبا نب قى !نبدمس جرفااوبا اني أرل اماعداكلذل دهاش نسحاو ٠ دصق ريغ نءولو

 ثيدحلاو يدقلا هيلدعمب نا ناك ديافت كيساوفلا كاك كام قارولاب روهشملا مددلا



 قحاب يبا

 دلخلا م15 ةئس ناضمو 18 قفاو ال م1551 ةنس ناريزح "ب ءازجلا

 914472242221221 2272222222 ردع 1!11]»ض 2 جت

 ءانبا عضو نم ةلاقه بي رعتوا « يرصع عوضوم يف ةباتكلا لواح بتاكن مام
 ( هب دخل يذلا طوشلا مامتا نع هدعقي اها: تاطقنللا تم هبجو يف ماقو ل ا 1 كرعلا

 ةدئئاف هديفنال اهناف هديري امج اهيفرقنيل ةيب رعلا ةيجئرفالا جاعملا ذخا اذا هنال كللذو
  ةيدأتلا قدخ هيدؤي الو دوشنملا ظفالا ىنعم براقي يعم ظافلالا حرشي اهبلغا ذا ركذت
 ظافلا ءازاب ظافلا عضو نم ةبوملطملا ةدئافلاب بهذي ضي رع ليوط مالكب هحرشن وا
 ٠ ٌمذَقلاِب ةّدَقلا هذح نو 2 اهانعمم ينل

 تدئرتلا ل كمنلاَو ةداملا ةعس نم :اًييف دجو ةبب رعلا نيواودلا "ىلإ هفحاذاو

 ) ةجاومان رم ا مطغ 0 ها 02 ىنعملا ةاراد ىغ صوغلا ةبوعصو

 : ا ىلع ضباقلا نم بيخا وهو هعوضوم نع عجريف « هجابثا ب ؟ رمال
 البق ولو -- اوه ديا يف: لمحا نا: تملراغ م قلل تاسالا البا نع 4

 لمعلا اذه نإ 5 الو: يبسمنأ ِف تاق 6 ينغل » ءانبال ع ( تابقعلا ءا ةبقعلا هذه نم"

 هد قح كارو ذاتعطا اكل ادق مست ىلا مهثعبب ام ءابدالا ضعب رطاوخ يف ريشي

 تاغالارئاس يراح انتغل تعصادقو الا نمزلا نم مدر ذئنيح يضميالف « ىلثملا ةينمالا

 . احلة مزاللا ينابلا نم اهقوقح يفاعملا ءافياب امايق (ىنعملا ةئيدحلا ابعاض وا يف ةي رضعلا

 ( ةيزيلكلالا را ةيسرفلا ةذللا نم اهلثم ءازاب ةظفل فلا ءاهز عضول تقفوت دقو



 مب ا .

 ةثيدح ثاعوبطم |" ٠

 ةشادح تاعوبطم

 ءايشالا سرد

 ةعيط؟ عبط شاملا يدهز دمحم ديسلا ٍبيرعتو يرصملا كب عطاس فيلأت
 ٠١5 ص 15+. - ١مم ماع يقربلا

 نوم عبارلا فنصلا جئانربل قفاوم وهو باتكلا اذه نم لوالا هزجلا وه اذه

 اهئانب زرظو نكاسملاو اهلاوحاو ماسجالا يف ةديفم ثحابم هيفو ةيئادتبالا سرادملا
 : لقتلا ظئاسوو باتكلاو قوزلاو ننالملاو ةيدغالاز ةئفارعلاو رباوددلا ظئا نو

 ةلبانحلا ثتاقبط ردت

 ا81/ ص ها ؟ ؟ 4 ةنس قم دب قرح !ةعبطمب عبط يطشلا ليم د يسلا ةرصتخاو هعمج

 ييخلا ةمالعلا تاقبط ينام ربشا لع يودي ةلبانحلا تاقبظ يف رصتخلا اذه

 هليذو ١؟14 ةنس ىودملا يزنلا نيدلا لاكديسلل اهليذو ليلخلاو سدقلا خركوم
 فلاوملا اهتنثا 5 هبهذم لاجر خي ران باتكلا اذه رشان تيثي نا دون انكو هرصتخل

 ةيناث ةعبط يف كاذ ىفالتي هلملو ني رخأتملا جارت نم هايشا فذحيو لوالا ليذملاو
 + ناذا ان تال ًاعجرم نوكتل ًاديج اقرو اهل ديجيسا

 ناريتلا نادقرفلا

 ه4 ص 15؟١--75+1ةئس ةيب رعلا ةموكحلا ةعبطهيف عبط ينابلاد.عسدمم خيشلل

 ريم يف ةيئاثلاو ,تارقلا ةمحرث راح ّلع ناهربلا يف ىلوالا ناتلاسر لب ةلاسر هذه

 « ءانثلا ىنتحاف فلكوملا اههيف داجا ةوالطلاو ز الا ون نع ةوالتلا خوسنم درجت

 ثاعاكفو رداون

 ١55 ص ١11 ةنس قشمد يف ثعبط يندقلا كنب سايلا أبفل ول

 قشمديف لاغاروبلا ةيرورمح لصنق اهمظان امءظن تاناووحلا ةخ-لا نع ةلادر يش

 ءدليلف طن ةارالاطر ةرلاقكك مح اههفو ةيقشمدلا ةيماسلا ةغالاب يلعلا انعمي ءاشع» فخعأو

 د ص» وج ووو يسم



 4 عمجلا تاينق»

 2 ها كاكتقف
 فورعملا ٍتيبطلا نب هيف جرفلا يبا سوي روغي رغ ة.العال لودلا رص مي ران

 نينسلا لودحب ليذم 559 ةحفص ١ دلي ما 5845و ه 585 ةنس ىقوتملا يربعلا نباب

 عبط 55 ةحفص م١150 عما 509 ٠ ةةسيلا ةيغحأا نيهسلا نم اهقفاويا؟ ةلباقم ةي رحملا

 ض ا 56٠ ةنم ةيعوسبلا ةعبطلاب توريب يف
 ميهاربا نب نسحلا نب لالملا ندحلا يبا فيلأت ءارزولا خيرات يف ءارمالا ةفجت

 ةحفص ١ دل ه54/ ةنس يفوت هل خي راتلا باتك نم نمانلا ءزجلا هيلي بتاكلا يباصلا

 توريب يف عبط الا ةحنص يزيلكناو يبرع تسربف عم ةيزيلكنا ةيشاحب ليذم 1

 41160502 يزياكنالا قرشتسملا زو رديُمإهعبط م ١5١ 5 ةنس نييعوسلا ءاب آلا ةعمط#

 نب مماقلانب دمحا سابعلا يبا نيدلا تةوم فيلأت هابطالا تاقبط يف ءابنالا نووع
 يف نأءزج ه174 ةنس ىفوتملا ةعبيص|يلانباب ف ورعملا يجرزملا يدعسلا سنوينب ةفيلخ

 ما845وها5؟95ةنس يلوالاةعبطلا ةيبهولا ةعبطملا يف رصصم يف عبط /5؟ةحفص ١ دلت

 يناملالا قرشت لا 4. 81111161 رالوم وا ناّخ'ا نب سدقلا ٌورعا هحصو هلقن

 بتاكلا حضاو نب بهو نب رفعج نبا بوقءي يبا نب دمحا وهو ٠ يبوةعيلا خيران
 عم 11/4 ةحفص ١ دل# يف ناءزج ه ١8 ةنس قوتملا يبوةعلاب فورعملا يمابعلا

 قرشتملا ةمالعلا ةبأنعب م ا 887 ةئس نديأ يف عبط اها“ ةحفص ةيشاعو كرف

 آ[1011151113 ام.اوه

 ةعتطلا والا 1 دلي يف نآءزج ملتعلا كبت قيفر فيل مالئسالا ريهاشم رهشا '
 يف ةيناث ةمبط يناثلاو م5١11 وه 1851/ ةئس رصم يف ةيدنه ةعبطم يف عبط ةغلاقلا

 617 ةحفص امثالكو م 1508 و ه ١ 557 ةئس اضيا ةيدنه ةعبطم

 ريجم يفاقلا نما يلا ةاضقلا يضاق فيلأت لولخلاو سدقلا خي راتب ليلجلا سنالا
 ةعبطملاب رصميف عبط, ؛ةدفص ١ داع يف نآءزج غساتلا نرقلايف يفوتلا يلبدملا نيدلا

 هام ةدس ةيبهوأإ
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 اذا نكل ٠ تدئاف عم هيلا هدري ثلا ين ذلا لع بجو .الام اينغ دحا ضرفأ اذا ٠
 هياع ةقفشو هب هجر لاذل نشأ هل كرثي نا بحي لب ايف ةنم فرت الو تن كضوقا

 ٠ مدعم ريقذ كنال ينم اهجءاط يتلا راي داق كيطعا نا يلق لكنم دن رااناو

 : كالملا لاقف

 عاب فلا نونا اب طيحم يتلا ةنيدملا هذه تسلا : نوزوم ريغ ًالوق تلف دق

 لزق ورك هيك كلج ( اعلن واتم ذاك ك3)
 : ةمثاريلا ى دكر هباجاذ

 أاييف مقل يتلا منبج يلا كععم هذه كتنيدم لقتل نا كنك<ال تم ذا كنكاو
 للك دوو الو. كقعوخ دست فغررالو.٠ كتروءارتس فرونال : ا

 9 7 كيلع يل يذلا ينيد يلع درت نا كنكمي . فيكف بهذلا نم ةدحاو ةعاق

 يف هراظننت ينأأ : *اقدلا عاونا فصو يف كسانلا هلاقام ( يئاكير أ ) كلملا عع الف

 | وموت 50 ياو باوملا يلا داءذ رعذلا هيلع ىلوةساو ةدءرلا هتذخ ا ميحجلا

 يبرغلا ٠ بايترالاو كشلا



 | ةيناثلا ةطغللا

 ثنكاام يلا تددعف روث ةروص مث ''!ةشقر ةروصت صمتإو ةيلاث ثدلونمز دعب مث

 ىلع يل ةبوقع اليوط انمز كلذ ىلع تثبلو ضيا يناوخل نم ينودرج شاك اناو هلعفأ

 زايرننا .هايرب نم ارم هله نم تلقا م 2( يي لل عر ا ةفئاط نم 121 تل تلال كلو ل تل
 طر 6موط 6

 نم دعب ع يهاع لخرل ةحوز تى وصا ضرالا هلله ىلع يندالو ثديعا نا دعبو

 0 كامله ةئبا ترص ليوط

 نونسملا خورشلا مرحي نال - يا هسفن يف لاقو مست هتنبا مالك كلملا ععس الف

 مهثءدو ( نييذوبلا ريطاسا يف ريخلا ةملآ ممو )ادوثيتلاب (اشور ) تدحنتسا اهدبع

 اوعرسأ ةليضفلا يف اهتابثو اشور ىوقل غلبم نولعي غال “وه ناك ذاو ٠ اهتدعاسم ىلا

 امئادن 2ك يلا

 يزب ١٠ءاجو ةريمالا ثاغأذ ( ائازيدوبلا ) وه دبعلا كلذ يف ةمضاربلا دئر ناكو
 < تاملاتلا دا هراونا تناك كمان

 ٠ رخآآلا ملاعلانم ءاج هنا : هباجاف # ءاخ نيا نم هلأسو هيلا اعر كلملا هآر الف

 رانيد فلا كيلع ايه ءاطو رانيد همه ينضرقاف ردا ملاعلا نم تّدج تنك نإ

 هلوغد يف يرود ئى ارح هنم ثدح يذلا ماعلا كلذ يف

 : :مهاربلا سيئر هباجأف

 لادلا حتفب ةيحدو ةيم اضيا ىمستو دورقلا ىثنا فاقلا رسكي « ةشقلا )١(»

 يو.نرفلا جرتملا امهامتبأ ناتي دوبك احباعلف نيتك نيتاهنمدارا ا ىلا دنع مل (؟)
 ايلا
 راودالا هل تفدوو ا قدصت يي رانيد فلا ا ميبأ نم 6 اشور 2 تيَلَظ ع(

 نم هلال ؟ اذار :.كلذ ىلأ هنكل اهعيلاطر (ةعسبو ظمتتل اها شرع ىلا
 877 نابشلا اهب عتب يك ءايشا مهسفنا اومرجي نا مه يخبفيال نيذلا نينسملا خووشلا
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 يماق حبصا رطخلا ىلا يدوملا ,لعتلا اذهب ( يناكي را') كللملا كسمت ةارحا نم حث

 ٠ تاقاصلا و رقفلا ىلع ةعزوب كد كرثو باقلا

 نيعبرا 2ك هلع ىرح نآك 0: را 1 هوه وم ا انور ( هتنبا امأ

 0 يلا .ار هلا ىدنم نالاكرب كافل اهرب ا هلأ وابا هاملا ابطا زار وا نع رود
 ُ ؟ نامزلا نم يذم ايفا مسمر م هل قيس ناك لامعا هحولت لاوحالا نم هيلع وهأم 0

 «٠ مث »م اهوق( اشور ) هتباجاف

 موي ناك يذلا اهدغ يف تاربملا ىلع اهتفنن ى رايد فلا اهممب نا هيلا تعرفت :

 ينعي ) باوثلا اهب قم" يتلا تاعاطلا ةس رامم ىلع ةصب رح تناكاهنال دوم ينيد دهع

 ( ةيتآلا اهتاوخ يف
 : كالملا اهباجاف

 اا ىاحألا ناو 1:7 هيركدلا باوك ةماعلا لامعالل نشا د 8ةيئآ .ةايخ دجوت ال

 ٠ ولأي الو اهب عتمأ ةرمخاحلا ةايملا هذه ةصرف زمني نا
 9 نمو او اينذ ةفلاسلا يلاي> يف تبكترا نايا ةلقلاو :( اشور ) هتباجاف

 لصا تدب نم لجو ةايَلا راودا نم رود نسا مدعم تنك ا مويلا تك

 يف

 راودا يلع ترء مث ٠بنذلا كلذ نع رفكا مويلا اذانا اهو انزلا ةثحاف تيكتراف فرشو

 ينلا ةحلاصلا لاءعالا ىلع يلةأفاكم كلذو ٠ يرك بسن يذ لجر ىلا اهيف ت 00
 ٠ اهيع : دإو يذلا ةرزدكلا : تاقالصلابو: |! يعبشإرام

 2 دككأال ( ]عربا هءاج همم ماج ”١ هك رزونانتووزلا ىلا ,تيحذو 7
 تدلو نمزا نم ةدملا هذه يغم دعبو '''يثوك )١8١0( كانه تثبل دقو ينائيس
 ٠ جاعنلا عبتل يف اطيشن اشيك تكف : شبك ةروصب نكلو (اكودهب )يحس دالب يف ةيناث
 يئاوق نم ينوةثواف يب اعرذ ةاعرلا قاض ىتح ٠ نهيسب ةموصخلاو جاطنلا ديدش

 ٠ يترارعو يرو نم ناكام ىلع داءلا صاصقلا يرمتلوهو ٠ ينال ينوداسو عب رالا

 ” ل كلالار شءا عب معا يف :نيطملاءوا ىربكلا ميج نم ةعبارلا ةقيطلا قا(1)

 نوكتف ٠ ضيا هنم ها ةنس نيبالم ةرشع لداع نينسلا نم رادقم ينوكلا (؟)

 ٠ ةنس نوم )ةيمئوجلا ةقيطلا كالت يف اهتءاقا ةدم
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 ةيناثلا ةطقألا

 آ.ع 101 ظمأ
 هأ 55 انا1غ ؟نعاذ

 كاللا وه ةلاضرا كه ابيلع ل هكادل يلا 3 هب اورلا للطب نا نك : يوسلر هلا جرأملا لاق

 ريبكلا رجافلاو ميظعلا دحاملا كلذ( 1/1 ناف لا واع هب لما قرا

 ةحيحملا ٌةديقءلا يلا آ,.ع 200115316072 ( اقنازيدوبلا ) كسانلا هبذتجا يذلا

 نحاو ليادب

 هو ( هي رك ايشار ) ةنيدم نم ةبرق» ىلع ةباغ ىغ« ايف نكسي ( هذرب ) ناك
 هذوب ىلع ( ارازيبع ) دفوف ٠ ناليس ةري زج يف مز نط ه1 (ارازبع) كالا ةعصاع

 ( آبن© 1761107011 ) ( نارزيلا ةقيدح ) هيلا مدةيلو هب نميل

 لاول عيج ىلا باطخلا اخوه ةذوب لاقف

 :( انهور) عدت ةئبأ هل .تناكو( قاكي را ) علا اعلام( اتم ) ةيار

 تائتدصلا نم اريثك عزوإ ناكو. ادح ةحلاص اح ىي ةرها لج ٍِق كالملا اذه ناكو

 ضعب هيلا هه سوسو ناك ام قدص تلا اموب هل قفلا مث - ءارقفلا ىلعو ةءثاربلا ىلع

 هتوءذعب نامئالا ءاز»انأو 1 لعردلا ةايح ٌةايْلا هله ءارو دجويال هنا نم : مالا

 ::بازت ىلا «ةادماجلاوبهاءام ىلا "لوقت ءةلئاسلا هواؤحلف» ةفبار الا لاعلان ل

 دوعب الف ىثالتي توملا ٠ دعب هنا كلذ ىنعمو ٠ ءاوه ىلا ةيزاغلاو ٠ ران يلا ةراخلاو

 ةايملا هذه ذالم عتق ناهد قدح ناك هريصم نأك اذا - يسهل

 ةضق اقرا وكر ظن 0-0 ) كلا 7 ك0 دق(١ 5
 ي رذملا لقعي و ٠ ربخلا وه عما ثوح ن» هئاساج ٍط دحاملا كالملا



 ملاعلا يف ةيلع | عاجلا ا

 0000000150 ةئش ترك هل او ثحابم عيمجا عسوا شو 1848 ةنس ةسسكوملا

 اندالب فو ٠ تايعملا هذه لثم ىرخالا كلاملا يفو ٠ ةروبشم ةلجم ةيسنرفلا ةيعل

 سشرادملا رشنا سورلاو زياكنالاو نييسئرفلا تايعح
 000 امل واف ةيرعلا هللا و ةيقرتشلا تاخللا بادآ فب تنحم ىتلا تارت 'وإلا اما

 سن قلك اب

 | م04 موبكوتماو اه ةسكلا ةنيثو ١885 :( ,دنلوه ) نديلو ا خ١4 نيلربو

 اهلا ةنس ( دارغورثب ) جرتسرطبو 1817 ةنس تثردنل مث 107 ةئس

 غروب#و ١855 ةيمورو ا 5/ ةيناث سي رابو ١ 555 ةيثين>و ١455 ةيئاث ندنلو

 ًادعرشع عباسلاوهو هدغبو هيف ىرجام ةفرع.نود برحلا تلا درقكا قابكاتو

 اال دج انزالع كراش رازطلا فقع اك انذالب ىف ةعال قاوم دع را اذ
 غيل ١ يتلا ة هب كلذ 3 يا اعلو يبرغلاب قربخلا يبدالا طاترالا كيالي مع هيف تارضاخحم

 00 | دن اتم كال ةرو يشل سارة روللا ور ةيعلعلا عماجل ما اطل نيقرشتسلا ربكا اهيذ

 هءركيو هن: قفوملاو يدامملا هاو دلال“ نو كرش ريدت هوبلا ىو
 ريا ىهيع

 فولعملا : ةلحز



 1[ حلاعلا يف ةيلعلا عماجلا

 ىملعلا علا ) يك وتسايف < يشنا نيسدر ل ل 0 رك هر(

 اذ ("يلاروظا الا مواعلا عمم ) جوسا ندم نم لاسب وا يف 171 ةئسو ٠ يللا

 الملل يع اع ناكو. 71/١ةع كاملا ىلوت يذلا ثلالا فاطسوغ هددج
 عمجملا ) 171٠0 ةنسو ٠ غاهنب وك يف ( يروطارب.الا مولعلا عمم ) 11746 ةئسو

 ةينايع ةسرك عم # 1851 ةئسو ٠ متنرود يف ( يراحتللا يعانصلا

 ينيزؤدللا تل اغلا ىنطدم ناطلخلا 5 5 0 يب رغلا ةبروا بوئج عماج

 ةبوسملا (ءالعلا ةيعمح) ريبشلا اشأب بغار هريزو يعسب م 007ه ةضارلال

 ل وللا هئاضعا نم رهشاو ( ننناذ نال ) مماب فورعملا عمجملا <يشنا م 8 هيأا

 ةيكرتلا ةغللا ةفرال قاد الار مولعلا ةيعمح ) ودو ١851 ةئس هريغو اشاب تثدوح

 ا 657ةنسو٠ اينولوب دالب نم ( هيئارك ) يف ( يل ممع ) يشنا م ني
 كلذ 00 يف ( رخآ عم )

 ا 5 ةثيذم يف يمل. |١ عمبجملا اي +ىشنا < ةينايقواو 2ك عاج

 لالا كربلا ناو ا نك 1 91801فيفاضتا قالا

 ةنس نكسو يف ( مولعلاو نوذفلا عم )و م1174 ةنس كزوي وين : يف ( يندلفلا عمجلا )

 خب راتلا عم 0 ماما ةنس ةيف ةاداللف ذ يف ( ةيءيبطلا مولعلا ع جرو مالل“

 + اك يعول 05 ةنس ( ينوثيمشلا عمجملا )و ٠ 1814 ةنس نئسوي كح ( ى رعيبطلا

 سداسلا انحوي كالا هعأ (نيزاربلا) وريح يدوي ر يف ( ةلبجلا نونفلا 57

 ريك اهريغو لانرلا
 اهدع يف يرخقتأا اندرا واو ملاعلا يف ( ة علا عماجا ) نع فرط ةحل هله ح : ماقحلا

 0 نآلا يرش 5 تشل 5 امارغار اهني رار نع ا
 اهيف نكمتت ىرخا ةصرغل ةفلتخلا نادملااو ندملا يف اهنم ًاريثنك نيكراث ةزيجولا ةحللا
 ليضفُملا نم

 هب ويس هلا تاما مدقا ن .ُ قرشلاب ةصاخ تارك ' ىو تايه قفرشتلا نا يق

 ثارء ثالث رهظت هلم اذو ا 877 اا 555 نقاو ةيكلملا ةرثاكلا ةيعمج

 ةلاملالا ب ريالا اينن [ هدف 92 ةيسارفلا ةي ويم هلا سلا مدقاو ٠ قرشلايف
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 عمت لو 187 ةنس تسسأ ( ةيكلملا ةي ويسأل ةيعبلا ) ارمماحملاو ٠ ةليملا نونقلل

 ارم 2 عاجلا لوو[ يفاعفا ناكزونا 81 ةتسدىسسأ ( ا ءواسل وفرت

 روهشم وهو م 17٠٠١ ةنس نيلرب يف يكلملا يلعا عمجلا ثنا ح ايناملا مماحم ٠
 ( يخي راتلا خنوم عمج)و مال * ةنس ( ةليجلا تاعاتصلا عمي ) مت هماظنو هلامجاب

 ما 557 ةفس( يلع |كيسبيا عم )و (ةلي نونفلل عمي )اهيفو اماع راص محثماؤو ةةقعد

 هلل نحن وغ كي ( مولعلا عمج ) يشناو ( ةليملا نودفلل عمي ) اضيا دسرد يفو اهيفو

 اهريغو ةهغ-افلاو ةخللاو خب رأتلا يف ةعئار تافلأوم الو اهريغو م |

 فتروننلا عم ) مث م 1155 ةنس انيث يف ( يلبس عمجما ) يذلا -ح اسق'ا عماجم

 عمج ) 3 يشناو م71 ةنس ( يرواءاربمالا يملا عمجملا)و م ]0/1 كم ( ةليمخعا

 ةغللا تدافا ةروهشم اهلكو ١851 ةدس ( ىلعلا رحا

 ( دارغورتب ) جرتسر طب يف ( يروطاربمالا و عمجما ) :يثلا < ايسور عماجم

 عمجملا )و م 11 51ةنس اهيف ( ةليجلا نونفلا عمج ) و م 175 4ةنس ربكآلا سرطب نمزب
 ناآلا اهفو اهبيذيتوأ ةيسوزلا ةغالا ناقلال ١اله* ةعجتةيناقلا اني رتاك_نمدن( ي وغلا

 ةروهشم عماجم
 ٠ امنل يف ايعمارشتو أ 71“ ٌةنس اهيف ( يلع" عمجلا ) :يشنا < ايئابسا عما

 ةئنس يلدالا عمجاو ١841 ةئس (مولعلا ل ١88 ةنس ( يخيراتلا عمجملا )و

 ةفورغم اهراثاو» ل ام6م

 عم ) و ١7١ ةنس هنوبشل كيس ( يخي راتلا عمجلا ) ءيثذا < لاغتربلا عم
 0 1 0 ٠

 ( يبالا عمجملا ) و 1775 لسكورب يف ( يكاملا عمجلا ) ىلا تح اكل مماحم
 سرثنأ يف ( ةليجلا نودفلا عمم ) و 1741 ةئص

 ( رخآ مم )و ٠ 1777 ةنس نديل يف ( يممللا عمجلا ) ناك -ع ةدناوه عماجم

 ١85١ ةئس( مولعلا عم 2 ) راصف | ١٠٠م ةئس

 ١م ةنس غاهنب وك يف ( ليما نونفلا مجلاهس- جور جوا عماش

 ”كوذفلا) و ( يوغللا ) و ( يخي راتلا عمجملا ) عماجم ةث ا عاطما]



 1 ملاعلا يف ةيلع'ا م.احا

 ميضاوملاو ن .ذفلاو مولعلا عيمحيف ةلوطملا تاعو ءوملاو ٠ ىربكلا مجامملا 210
 دب نيديحلل زئاوجلا دادعاو هرمثنل ١ منم لضفالا رايتخاو تافلاوملا يف رظنلاو
 0 3 هوو فيذصهلا

 اهبب رقثو بوض لك ترم فراعملا سابتقتا يش ةيلوالا اهضارغا ناف ةلملا ىلعو

 لحي اكاهيلع قرفنلاو !ماراحل مالا دنع ثدحيام لكل هابتنالاو ةبقارملاو ٠ اهبيئرتو
 تافاشتك الا و :ناكنالا عنو ةولا يف طسهتلار ٠ لضفالا رايتخاوءاقبلا عزان كلذ ىلع

 مملا قيبطتو ىرخالا مالا حاج م يملاتلابو قالخالاو تا !داملاو تاءارتخالاو

 لمعلا ىلع
 ىلع مهتم وكعت ةزيغأو قيل وقخ ةراكللاريخالا راشلا" يق ناكايسهلا هيا تلك

 ىلع زئاوجلاو تالصلا مولومتم لرزجأف ٠ سرادملاو بتاكملاو فحاتملاو عماجلا
 لق ىتح راشتنلا لضفا فراعملا ترمثتناو مولعلا بح مدخع يف غااونلاو نيقوفتملا

 ٠نودفلاو مولعلاو باد الاب نولي و نوبدكبو نرارقإ مياكف ميول نيب 'يالا دوجو

 موحاجن رارسما ما نم كلذ ناكف
 ةعئارلا ثحابملاو ةيقرشلا تاغللاب علو اهلك لقن مل نا ةيبروالا عماجلا ,ظعم

 0 زاب راكع اناا اعقل سنو را ا
 لاومالا اهئانتفا ىلع اوقفناو ةطوطخملا اهنس الو ةيقرتشلا بتنكلا ءانتقا ايكو
 "يم ؟ ضرغلا اذهل ةيقرشلا تايءلا تئشناو ٠ ةلئاطلا

 ريرقث يف ي'ورتلاو لامحالا يف تزثتلا ةيلعلا عمال نم تاطيام / سو
 * ره هروظتام لك ٍق قيفدتلاو لا هلال نم باوصلا تاط 5 ينمتلاو قئاقملا

 راك "نك اهواضعا ناك كلنزفو ةاباوطو اعيقع هن" ىتاول زي راققلا و تاقل قالا كالا

 نييئاصخالا ٌةدبامجو ءايلعلا

 فوكس كك كا ىلا تول دخن عماجلا شان ناك فردا وليا ا
 ايلاطيا يف هفنرولف عمج يذلا هشلاا ايطاالو تار عماجم كلذ لبق امهيف ن ءاك

 م ا ك7 ها رد لاخلا نمأ زواوط يف ةعئارلا تار ظانملا قتلا رعشألل م |!« ٠ هع
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 ةف-افلاو خي راتلاو يمايسلا داصتفالاو ةسايسلاو قوقهلاو هتنفلاو ميرمشنلاو نارملاو

 صقزاو لينغلا ىئج- ةيسايسلاو ةيبدالاو ةيضايرااو ةيعيبطلا مولعلاو : ةيفارذجلاو

 يهاوظلاو كالفلاو رثنلاو رهشلاو ىتيسوملاو بطلاو ةحارجلا ع ٠ شقثلاو ربوصتلاو

 ٠ للا ٠١ فيلأتلاو ماعتلاو تايداعلاو راثآآلاو ةيوجلا

 هثحابم يف دعب ام اهتنثاو ةيسايس وا ةيفيد بابسال عماجملا ضعب تيخلا ام اريثكو
 ينيدلا بدلا يلا يفغفيا٠ لوانتئال اهنا ىنعي ةسايسلاو نيدلا يا هع 1

 اهلافقا ىلا يداوملا نالتخالا ث ينايسلا وا

 1 ره تالا ةاندلا# قلعم ان ازيدكو لاجإلا نم زيشألا ع 0 ا اما
 قايم عم نفوبق اسن رف تررقف مال ةلسب ىلا ةيروصنلا كاكا ف اظتنالا

 عنم امأ كا انثي يوم وا ويعمل ىاتاتلا لوف ةيكلا عماجلا يف نيتي

 8 ٍة> كلذ مهيلع ىدف بابسال مماملا ةي وضع يف لوخدلا نم ريهاشملا ءالعلا ضعب

 يسرا هالو كلو ره رهاب ا لولاك عطم
 قاعتي دقو ةئيعم ةدمل سيئرلا تختني و نواساىم نويماركاو نول. 00

 اهيلع نوريسي تاماظن مو لقالا ىلع رهثا ةثالث لك ع.احملا تاسائر ءاضعالا

 2 ةرم ءاضعالا ماتجي ءانماو باتكو رارسا ناك اال ةرك واو سدح ل كاسر

 ”نتالا 1 نيعوبسالا وا عوبسالا يف

 اوقوفنتو هيلع اوبردت' م يف كا ءاضعاو ةفانخم تعش عماجلل قركتو

 «٠ هل سفنلا اوفقوو هيف

 دصريو اياع قافنالل لاوءالا صصخنو فن رودو 2ك غماجما يننلو
 رظ؛و ٠ ةديفملا تارسضاحملا اهتاعاق يف تاتو ١ اهرانم عفر عير تاذ تاراقعامل نولوغلا

 فدعا رعتاادلألو فازاملاو مرام ةقزر اق لكي
 تاججعمو تاطوطخم عيطتو تاركذمو تاركف.و .بتكب اهامعا عمال رششفنو

 عسوتلاو قيقحتلا ىرخالا كلاملا ىلا تاثعب لسرتو افتو تالت ردصتو تاعو وهو
 ٠ خي راتلاو فراعملا يف

 فيلأتلاو عاضوالاب دالبلا ةفل عفن ةيلعلا عماجلا هب ىنعتام ما < !مضارغا



 ةكيرصاو اب روا يف
 نم قرشال ناك ام ملاعلا يف ةيلعلا عماهلا نع مالكتلا دنع لوألا ثميلا يف كرم

 لوخدلا لبقو ةيب رغلا عماحللا يف عوضوملا ةمتث ىلا لمانن 0 يوما ادم الو معلا

 كلذذح [طست عيضاوملا نم لرواتنتت امو مثدنع انك مدقن عوضوم ا يف

 : ىركذو ةريعلاو

 اذام كاده ركذن / انتكلو ( ةييداكألا ) ةيمست بدساانب "مب دح مدنع اهعيوس

 ةقيدملا(١) ةمخ ابمثا ةريثك ءايشا ىلع قاطت مدنع ىهف ةيمحتلا هذه لوانتلا

 ةيسرردمؤ زي ةعماجلا ور ةيلكبلا نيب ة«زانم (5 )تسسساك نانوملا دال فاكشتا ترق نا

 لمت ساينلا نم ةيعح ( ل ةعماج,را ةيلك ناك ءاوط_ قررغسم بس تاك

 عورف ض.ول وا ٠ ةلرمخلا نودفلل ةيعمح (5) ةصاخلاوا ةماعلا باد آلاو ملعلا راثم عفرل

 وه ممالا كلذو انعوضوم نم يهف ( ةيميداكالا )ريغ ةمك' عماجلا ةيمست اما مولعلا
 1[(105[ا0[1 ةينابسالاو ةيلاطب الابو 101511116 ةيزيلكت الابو 1(125[ا11 ةيسارفالاب

 كلذ وو ( روعسد ) وأ (:ةدءاق ) اهاتممو. 01!19511ا1111 مغ ةيستال ملط نك
 مهدنع ثايمستلا مها هذهو ٠ ( يللا عمجملا ) اهربشا ناعم ىلع قاطن هذهو

 ةطيس تامه |اشن لوازيف ةلكلا عباجل هذه تناك صح املاك يل
 قئادملا فيو تويبلا فا تقف كلذ رخو تانفانملاو تاق اطل ا

 اهيلا لكو عماحم تراصف اهطيشفنو اههيظنتب كولملاو ءاسمالا ىعسف ةماعلا لاحلاو

 ءاضعا ناكام نورايتانبك تنولتو اهعيضاروف تعودتف# ةصاخلو ةماعلا ترد كلا ف ا

 انفرعام لقاو ٠ بترلاو تودع م ؛يج ىرغا ةكلمم نم كلاملا ضعب يف عماجلا

 رةمسل دقو دالبلا ندم يف عمال كل لقتل دقو ٠ تائه مرثك او ةعب را 'اضءالا نم

 عانجالاو باد الاو نودفلاو مولعلاو ةغللا عيضاوملا نم هلوانتثام هاو اد اهادحا يف



 تاايرقلا يرد 4

 ( يب رع ممسأب امسي نا نكي الو سونيلج اهعدمبا :ئكدقلا بيك ارتلا نم يه ةيلاغاا نال

 ةحلرلاب ةيلاغلاريشقت' © "«اهتنى ذا وهام بويالا نف كتم ءالخلا نم اهقاقتشا نال

 اهنع اودتسا ُث سعشلا يف ناك تذختاام لوا ةيلاغلا نال ينانويلا هجولاب لباقيال يبرعلا

 ريغ يلا روطعلاب بيطتااو قناتلا برعلا فرعي نا لبق ثعدتببا ةيلاغلا نا © ٠ راذلاب

 01د رتل ناكل ورانا ظاعلل هزه
 001 د ازاعلأا انزع قب 1 "كاز فرو والي ةئاتوي هلكلا ١ ذه كاهن كاز

 ةقفشلا ةفءاع كردص يف سيم اب رع اًقاقتشا هقاقتشا هيجوت نال ( برغلاو برعلا ءايع

 دمث قلع دقو ٠ لخد ةغا يا نم فرعي مل هننكل ليخد هنا جاتلا يف لاق من هلئاقب
 كلاق نم !مدلخي اهاضتق» ٌةدالاو ٠ بلاك برعم بلاق » : هللقن اذهام لاق ةلك ىلع فراع
 ناجاثجيال بازيملاو نلاقلا نال ٠ مصاع هلاقام يذنع لوقلاو ٠ مدأع هل لاق ٠ بي رعتلا

 هأ كالذ للعا:ةفاوي امه انرصع يف ةغخالا ناديه سراف يدتنا دمحاو( تن رعتلا ةفاك يلا

 ٠ مدتلا وا لجرلل نسح امهانعم نيتلك نم ةئوجنملا ك310م0ا15 برعم هنا ةقيقملاو
 نادال تيدتلا قا"وارأوا هنا <ىلغا يلع لمعت يذلا لاخملا مدنع نأ ةلاب داريو

 باةبقلاك بشخ نم لعن وهو بلاق مم بلاوقلا اولاق «بلاوقلا نسبلي ليئارسما يثب هاسأ

 داهم 90111 بي رعت ورف لوالا ريغ انه بلاقلاب دارملاف ( ناسللا ) حمتفنو همال رسكتو
 نيب راقت.نيينعم يف ةدحاو ةلكهذبف 53001 ةيسنرئاابو لهن لاال بشملا نم فخلا وهو
 ٠ اهرهوج يف يقام ىلع ةقيقحلا انل اتكوادقو ةينانويلا يف نيتفاتخم نيعظفل نم ايهناالا

 فورعملا دهنلا نم بدلا وه نانويلا دنعو بئذلا برعلا دنع ندكاطلا "27

 ةينانويلا برعم وهو كلذ ريغ ليفو ىوأ نبا وه ليقو !1هانو 69715 ماب ةيسنرفلاب

 ظ 17863 سوظ
 قئاقد نع ثم اهيف فشكي لكلا نم ثاثم اهنم يذنعو هتققح امن ةلثمأ هذه

 يلءركلا يرام ساتسنا بالا رام ا افح
 01 00511/61906118 ةئياوزو يف ةقدي ريو ةيشنلو ف ةسفلب برعملا لاتم ( ) ١

 : حيصفلا يب رعلا لاهو 17612 زو يف شيلد و ةيسيئو وا ةيسينث يف ةيتدنبلاو ؛ ماما

 ٠ اهريغ يلا رورو>و رب ربحو ٠ قءاولاو قشابلا ٠ هب هرنو همساب هين
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 دقف في رطخلا قيقملا اهاتعم نييعت يف برعلا امل راح ىتلا ظافلالا نمو ح 4

 ؛ دنشناو فيربشلا تا ز حاصلا يفاك دي-لارم 0 اي تفي اعلا تاه جاتلا بحاص لاق

 بنوزشم اكيد نئيقور انفك كرنب يفعل! تنام اا
 في رأغلا تالملاو اهقي رطب

 ريسكلاب ارابغلاك [تايشلاو يزرسلا لا ورع ني رثعلا تكلا نا 0
 : في رطغلا : دابع نبا لاقو ١٠٠٠في راطغلاو ةفراطغلا ج ٠ , ليما ىتفلا وه ليقو

 وه : سودرفك فوراغلا وا تاذل ثالث نوف سودرفو 0 فورطغلاك نسحلا
 + تفيرر لا الا

 ةياصالا ءءالاامأ :انإق ٠- يلدالا ى ةقحلا اهانعم امو د ٍش تاخالا ياف

 تكف تفاروزا كاكا ءآرقملا 28 :ءمو ظانأ73م3205 نم ةعوطقملا فارغا يه

 (”نوزيفك هتدئام ىلا دوري يذلا اوأ « ةهئاملا قتلا للا قفررشلا ىف 3
 ةيئانوي رةلكلا نا معرت تناف ١ تفي تكلا ديلاذوا ةعش ةيلماعس سانا لا لا
 لاصخلا هذهب اوزاتما مثدحو برعلا نال اولعف انسحو برعلاب اهوصخ نانويلا ناو لصالا

 ٠ هيلا دنتسمو لرالا نم عرفتم وهف يناعملا نم كلذ دعب ءاج امو ( ةنسحلا

 نا ىلع لدي امم نيمدفالا نع ثيألا هدشنا يذلا تيبلا فايضملا ىنعم دي'وي امو

 ٠ هانا ام ىلع ةنم ةءرفتم ياعملا ةيقب

 مقو دف اذهن ةيب رعلا يف ةمجم* نيغ ىلا تلقن ةينانوبلا ةزمهلا نا نم بدث' الو

 هللا اما: ندع هللاو ام : موقف يب رعلا يف اما ٠ لقنلا يف برعملاو عضولا يرتلا يهلك

 تاغوبت نول ةيناثلا ماللاو نيذلاب نيعلاو ءارب يلوالا ماللا او ادبا دقو هلعل يف هنغرو

 ةلرالا يفةلرثلاو هريثز يف بودلار يغوو ٠ اهعاقتدلا لكم ىلا دوعت امال تبا سك

 ةيلاغلاو ظالم[ ( ه102 ) بي رعت تفاغلا اولاق مهئاف برعملا يف اماو ٠ اهريغ ىلا

 دراد هب حرص مي كلذك شو لولا ٍُق لزق ىلا 0 ةيلاع ةينانويلا يف شو

 سعشلا نم الدب رانلا ىلع أم دقو يأطنالا
 ٠ - تبارك هللا ويل دس هر هياتم كان ذلا هيف لاقيو تفاغلا :

 ١١ الرا نورثكألا هلافام فالخب ؛ ةيبرعال ةينائوي تيأر كيه ةيلاغلا
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 ١44 تاب رملا شود 0

 لصالا ناو عملا تامالع نم نونلاو واولا نا اونظف نومدرا هلصا يذلا ؛ "''مدرالاو

 ةرواحن وا روكذنا مهمهول حالملا ىلع هوقلضاو ةنيفسلا وا بكرملا رخ'وم لقد عارش

 هنع لفغت الف مثدنع فورعم ةرواحلا باب نم ءايشالا هسا بابو لقدلل حالملا ٠

 كنا مث 0 داصلاب ,ال فاكلاب وه ةينانو- لاي يراصلا نا كلوقب ان.اع ض رعت كلعاو

 8 00 1 كة نويطأ دعا لقنث دق ب 51-10
 اولاق لآ ةروصلا هك ىلع اهريغ ةغل 2 فرضت فيق ف اعف ف بلافلا اذو لثم ل هقن

 :اولاقو هصعتمو هصصغو هصتماو همهم: 1 هككفو كفا مظعلا كم يف الشم

 اممكلذ دعب بحمتت الف ( ةلثءالا هذه ريغ ىلا ثيث يا هيلع بكو يف رمالا َلَع بهو

 9 كل هاندروا

 اهودخو ( ةيراقلا ) ضيا اهيف اولاقف ةيئاث ةروصب ةروكذملا ةينانو.لا اوبرع دقو ٍ؛
 ينانويلا فرحلايف اضيا ةدوجوم يناعملا هذهو فيسلاد وا هدم وا ءالعاوا عترلا لغسأب

 ءاذه قب .ةديلا انرشاام لعرخآ ىنءع ىرخ: ةذلو ىتمو ةغل اوصخبرعلانا الا «روكذملا

 اءهيب نوكي دقو ( رثك او وا نيناويح ىي اع دحأ دلاععؤلا برع ءلا ىلطتام اريثك )١(

 0 رالاور لوتلاب دمع ايف الام كشرملاك ةنئلا نوكتبالا دق ؟ قليلا ىف ةهياشم
 ادذلاو ءايخم يذلا دلو وا ةيلكلا نم باعثلا دلو مدع وهو مسيدلاو هش ٠ لحملاو

 ب انيب اهيل نع ةيب دو باعشلاو عجفلا وهو نديصلاو 0 باعالاو ) هدو أ

 .اهلجرا دعتال لجرالا ةريثك ةبادو 4 راصبالا نع هينخي اع هيطغت يا هيمن و ضرالا

 ظ غي رج عبس للكأف دسالاو بئذلاوهو قلسهلاو دسو لاوطو راصق يهد اهت رثثك نم

 سعسوي أم لك وا بدلاو هدلو وا باعثلاو درقلا وهو سرحشملاو - ٠ مل ظلاو ديصلا ىلع

 ديسلاو - ةريثك تاناووح ىلع حمصي اذهو عوبريلا قوفرا باعشلا ندد ناك امم ليللاب

 اعاد 0 بئذلا وهو 3 وا ناحرسلاو - ٍتندلاو دسالا وهو

 انعام 0 كل ع 0 00000 امي ءامسالا ا اذاو : رقصلاو
 ٠ هيلا ءاعألا

 ش



 00 0 ل 5

 ةصاخ تامالع داع لي فال اوقلطا يف ةعااقا وعضو ,ت ىلا ادهارعت 5 20
 ( يزود'''عحار١ باسحلا !ءرلع مث دادعالا لع مث كلب مم !؟ ماقرالاو دادعالا لع ل.

 وأ شوناقوا1) :اولأق مناف ن اععوممو كل مما رعت صرمع | اذه لثمو

 هودخو نويهقع) اولاقو طحنا رجبلاب هوصخو ( ىنايةواوا سوئيقا وا سنايقأ و سوناي

 ىلا ني رظان ؛ جير نم حامر مهعم حر نم ةكبالم هيف ( شرعلا تحت حيرلا نم رن
 ميلا ا مودي رقالا اولاقو + قعالا اكبر يرتاح ياا

 واوا فرفع ميو سوماقلا : اولاقو ٠ ل-او لصالا نا عع ضرالاب ط

 6 : 1 هيف هكون هودخ دقو ٠ ا | مهضعب 0 نا

 سريمقلا اولاقو ةتغيد اواوح مث٠ ريا ءام مظع» مثدنع وهو قتيلا 0 هذه زلزل

 فرصتلا اذه لم ىلع ةديدع دهاوش ك انهو هوو سة اك كاز ريغىلا رجبا وه اولا

 طظافتحالاو هتفرعمب ريدج هنا ع ةغللا لها نم ريقدتلاو ثحيلا لها هيلا تنتلي 0 رءاوه

 ٠ ”بتدملا ةقيقدلا ةغللا رارسسا ىلع فونولل قب رط مستفي هنالا

 نبا دنعو ةنيفسلا ط مو يف ةظرثعم ةبشخو ٠ حالما وه اولاق : يراّصلا -

 مالا ةقيقخو ٠ عارشلا هيلع نوكب و اهطضو يع تمني يذلا ةئيفسلا لقد وهريثال
 امدههل 'نرتلاك اا "را: نازالا" لالا ف تاقشر أ ةكنطدأو نار ويرسل

 لحعتسي يذلا لتدلا لو ابن ةفراعلا هذه ىلع قاطا مي اع فرا

 وه ةقيقألا ىلع تراطلال ءايشالا هذه ه.شيام لك ىلع قلطا م م٠ بر 07

 نوع ما قير اطل طرأ دلترتلاا# نكل ء حالملا سيلو هس لقدلا وا لقدلا فرآ
 حالو نك يبا فاش واقف ا نناغ ةلغ لابد نشأ وأ قدافن قع كمل

 اذه ينو 8. 2027 5مم1ةسدعاأا ةاتع ل1ءا ل وصهقت"ع5د ةكتطةعو )١(

 ظفحتو قوت لكب الا مااطي نا بجي الف زك بياعمو ةريثك تانسح باتك

 نادإلا فاحو نع اذهو يماسد ن :.عالهو غاتي رذ نع اهانلقت سودي رفالا( سا

 يثاو> ك7 01 نفسلا ناالا ضرالاب ظطي# رجب هنا اولاق ذا 8

 ٠ باينلا فك كانه 1 ضرال
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 نوكيف لجرلا يلا ناك ناف ؛ هنيزي, ريع عجري نم يلاف ( سش ب ح كردتسم يف جاتلا )
 هدوعب الو ( فيلكتب الا قحاللاو قباسلا عم قفتيال ىنعملاو هقاحي و هذقي هنيزي ىنعم

 ريهشفلا نا ةقيقحاو لكالا دعب نيزيال هنال ماعطلا ىلا الو ةثناوم امال ةدئاملا ىلا

 هنيب مظنيأ هتدئام لع سليو : باوصلاو فلاواا مالك نم طقس. فوذ# ىلا داع

 ' 1 الام راريسالا نم كل يدت تاب رغملاب سرد نا,فيك نظناف "شب الاك هتينزيو
 ٠ هريغ كل

 ةروص ىلا اهولقن مهنا ةروكذملا ةليخدلا ةظفالا يف, برعلا فرصت بيرغ نمو
 فرحلا ارعيو ٠ رابغ مث كابغ مث كام ء اولاقف 2026ان5 انف ةابلضا نيرو وقنا

 آلا ءركذي ل رايغلاو ٠ رب غ ةدام نم يا يبرعلا قاقتشالا نم ةئككأا اوبررقل لوالا
 يماسد نع غاتيرفو غاتيرف نع اذهو طيحلا طيحم نع اذهو دراوملا برقا بحاص

 اوبهذو : ( يلوالا توريب ةعباط نم 5 ص ) لوقي ذا هتمدققم يف نوداخ نبا نع اذهو
 ” 2و٠ رابخالاو تانالا نع .ةعوطقم ؛.راصتقالاو كولملا ءاعباب ءانتك الا يلا
 0 ل را را كلمن ك زامل نرخ ومال ماد اوباما

 : اولاق ذا مهتغل يف كلذ لثم اولءف دقف ءار فاكلا فرح برعلا لق نم بينال

 00 ا نو عتال كانارك , امجربغ ليا ةسارتخلاو ةاكشلا ف نووغلا و كرووتلا
 نا الا « ًاريفك اًثيش امم انعمح دقف اذه ملمع يف قباوس علف ةفلتخم روصب ةدحاولا
 1805 برعم هناف (توح) ملوق وهو مالكسلا ليطنال ىتح دحاو دهاش داريإب ينتك

 (سوطاعلاو سوطافلاو ,سوطاقلاو؛اطقلاوء سوطيقلا و« سطيقلا ايا هيف اولاقو

 ا” نولمف ةحرفلا نإف. لمعلا اذه بروست اليو ٠ ةدحاوو. داكل تاغ عيسُأ هذهف
 ه مهتغل يلا اهايا ميلقن دنع ةيب رملا ظافلالا يف لعفلا

 ٠ ىنمغ ةغل لك ناي>الا ضعب صختي ةئام تاغلب ةدحاولا ةلككأا لّنث برملاو

 5 نم.”دحلا, اذه يلا اهلص واف شي الل ةحّواشلا ةرابعلا ريدير نأ ئوغللا دارا (1)

 هيف عضي ا فديت ساق كجرلا ,ءانف نيزيام : قشنعالاب» لاق نا حصالاو قمل

 ءانف نيزت يتلا ةحيفصلا نع يا لقاعلا ريغ نع مالكسلا حصول ( هبارشو هماعط تاودا



 ١4 ثاب رءملا سرد

 فلا دعب اه أر ىلع تدني ةيح نرق : ليقو ٠ مومحلا يلا اهب فرغب ضباقمو مئاوخ
 ناورح نس : ىلوقو ٠ ةم ىه 3 تمرق ليقو ٠ عملا نرق ليقو اهتدالو نم ةئس

 12 ققحم 'ئىذ هر نمت

 ظيطرحخلا نا اضيا فرعل فر*ءولف ةانفللا لصا لوج نم ةش ةقسشان اهلك ها 20-7

 .: ناك ناو ايا يف وكت سيرو هوا بابرفسما درعا تمرر اا
 ٠ ةدئاف لك ام ود ةيوغل ةعفنم هذه

 سيلو + ”ةَباَرشْو:ةماقظب .ءراذ بالو لترا ءانف نير يانلا' ندر الا
 هادف نيزيام : اهانعم ةيمحتا ةظفللا نا وه بيسلاو ٠ بي رغ وهو ٠ لمف ممالا اذهل
 ةيهوزلابو 303 ةينانويلاب ودو ٠ هبارشو هماءط تاودا هيف مضي امو هراد بابو لجرلا

 نوكي نم ثرأ اوروصت لعافلا مسا ةظفللا ءانب يف ارأر ا نيلرالا ناالا 6195

 اًولاقاَم اولاقف نضعبب اهب ةظفللا ينام اولصي نا: ارداَزاو "نقع اذالا نوكي ال كل
 فرعي ملوارئا هبال اهشماوغ ىلجتلو رعظت تناكام ةقيقد ةظحالم هذهو ٠ تي رغ وهو
 . ةلكأا لصا

 ةغألا ني واود يف هدِجت يذلا ىنمملا ذلكلا نم ذبنن ناانل زوي لهانلأش كلو
 *وطاوتلا دنا نال الك : 14 ؟ ةيلصالا اهيناعم وأ اهاتمم لهمتسنل ةيب رعلا

 هنا الا ٠ هذبن ىرع ميعذو انافك  ىنملا اذه نيبعت ىلع اوقفلا نومدقالا ناكاذاف
 ق.اقملا ردصم ىلا دوعلا نرد لو# ' مئامال ذا يلمالا ينمملا ىلا عوجرلا انا زوجي
 5 [301[[ع تحي وألاو 01316116 ة.:ذغا نامورلاو نانوملا دنع شب لا يلاعم نمو

 13016 06 ]عال بعللا ةدئامو 1 حوالاو 20[© 06 ©2جا6انأ] باسحلا

 ةمدلا ةعقرو طالآ1عا, 07606666 ىنمع لاطلاو 6212011 ميدقلا قودنصلاو

 يمت نولم ريع وا نولم جاجز نمنو5ت يتلا ةديفصلا هذهو 02111165 نايبصال ةبعليف

 دوما جات فرعتو هس أر ىلع مضوت دوما قوف نوكتيتلا ةحوللاو « ةديزللا اهب ناردجلا
 263006 وا 10!1!121أ1

 يف اولاقف ميخختلا ةروص يهو ةيناث ةروصب ةرو ىذا ءاكلا اب رع هنا ايارلا نمو
 هنيزيو هتدئام ىلع سليو لجرلا ماعط لك أي يذلا هفيرعت يف اولاقو شيحا شبا



 ثاب رهملا سرذ |ا٠1

 ©1250 م110508 برعم هنا كلذ لك يف لصالاو ٠ ( جاتلا ) ١ نارطخلا يثملا يف

 الا هيف يرتال بايقلا هذه لك. سيلي نمو ةبهذملا بايثلا سبال وأ يثولا سرال هأنهمو
 ٠ جربتلاثالذ راظاو ج ربتلا ىلا ف ورصم لجرلا ةيادع ٍظعان اكدب برعلا هفصوام ىلع ل ديم

 فيض وخر اهفيفخ ةكر إلا ريدك شارفلا نم برسم ةفارزملاب يمحي ناب ردحي اممو
 قارملا يف دوجواا ريثك وهو 50)081م6© وا ©87إ050م8 ةيسنرفلاب ىمسي راوخ
 ٠ يهذلاب ىثوملا هعسا ىنعنو رفصالا نوألا نسح فيا

 وهام لك ءاحدمو 161326816: وإؤا# ىف رطاا#ةيناناوللا نم ترعملا قم نام
 ىلع هطاقساو تببلا ثاثا برعلا ني ان دنع يطرب لكتتمي وا هب لذتشي نال خلاص

 داري جاستلا ينام ىلع عاتملا نم تيبلا طق هو مئانفلاو عانملا أدرا وا حامتصلا يفام
 ٠ اهريغ ىلا رثدلقلاو سافلاو ةربالاك ناك أم كالذب

 ( طر خ ةدام ك ردعسم يف جانلا ) 'يلجلا لولا نرق « ةرسسكلاب ؛ طيط'رلظرا
 ٠ بيكرتلا ينرف ناك ام را نرقلاب ةهيبث ةدام اهانعمو 1612000610685 برعم يف
 نارطتب 2 -"لاوالا حشفب طيطرخ هنوما ةبونلا لها نا رو ن دقو

 ك0 دكا رك كلا قرف م رئاج ذل! نذغ بانك اص انيك زكللا وه لع ظارخلا
 دهر رمان ككل قا كيقرعاا ثكاطنالا واذ هزك 37م .ءاودطاو

 ترا كلذ ىلع دز و ٠ ىنعم يلا ىتعم نمو ةروص ىلا ةروص نم ةلكأا للةتنا فيك
 ىف لصالا اذه نم ةءرغنم ىتش يناعم اهب اوقلعو وتلا يا ةلزتخلا ءاكلا اوزخا سرفلا
 11 ل .ندكركلا نيد ينيد روث نرق: وتملا هصخل“ام عطاق ناهرب

 نرقلا اذه نم ذختي و راجت زو نيصلا نيب تناك ينلا ةضرقنملا ةكللا يف ناك يظع رئاط

 هجوب نيتككلا ركذ دراوملا برقا بحاص نا بيرغلا نمو ٠ لمأتف فنرخ اهقبسيو -
 اند ينأملا نا ةصالخلاو ٠ فرزخو فزرخ يف اهركذ ذا نينطو٠ وا نيلصف يف دحاو
 دراوا برقا:حااص نيئاذملا بتذمو طرا طيح بحاض هتم نذرت أو غاتي رف وه

 طالغاو ةطوبشملا ةحيعتلا تاهمالا ةهجاىم نودب هعورف غم لدالا كلذ رك

 ٠ ةيور الو هيف ةركفال امبتل غاقي رف عبقت نم اءاك ةئشان ةريثك يناتسدلاو ينوترشلا
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 ننعم ىلا - ىيح» نم اهلاةتنا:ةئفيك و.ةيلصالا ةيقيقللإ ظافلالا يناعم لع - 4 .

 امنوا اعف !ففيكو اهفعب تلقت يذلا: لضالا يف ةظفللا ةقيقح لعب, ب مو

 .٠ اهياع فلو أ اذا علاطلا اهب ذقأب ين 1١ مفانملاو دئاونلابلب كاذومو يلا ا

 ميلا مهب : يه جاتلا يف لاق ٠ اهرما يف نوي وذللا راح دتف ها ماك
 54 ل امضعب يفو.٠ خسفلا يف ا هه ٠ ا غايلا منيل ذو نونلا نوكضور

 ءوس كئءءن هنا لاقو ٠ نو'ا لدب فاقلاب ( 2 ناسللا يفو ٠ ةماثملا دهب نوتلا

 ٠ ها 8 لحفر لش مالكلا 5 سد | هنال يعاب ر ةادوسلا ءازلا قوإ 0 ةآرل

 امل ةلضأل .ةلكلا ىذه قيقللا هايس عجب اطر .ةظغلا نش نوكترنا سب اذ
 ) ةية.ةج) ةينانوماا نم يف : 3 تيل يو ةليخد امن :أ م رح الف ( ةمل رعلا لودالاب

 5100 0 يا ةئي رمل ضو من118

 ةقنيك 7 رع ةلصا ل اوروصتام ىلع مدعي نم امطقن فورحلا طيقن) نولمهي نواوالا

 . اليد نوكيرناب اللا قبح لإ, فرعي الف ةيعيعجناماو ( بج ) نة رت

 نم غو ةءانرخ ةدحاو: ةرمح هيف لك: *دملاو يكل ارا : اولاقو دج ١

 تردق اذاو :ةلف ريدقتب يا نوالا ةيبهذلا ( َةلغا) يا (نطئا5[151, 1005 ةيئانويلا

 ةشارف ةلك
 كيا و. يلانوتلا ل فالاو نييئابللا ةشوقتف ةضارفرارغو يطرب ع تلق - 2
 يف هب رطتغي يذلا »ل قير دي نياارغلا] يف ىرعملا نوال م "نإ رو

 نم ( ءارلا ا يازلا مدفن ) ةفارزخلا : زر> هدام دعب دراوملا ِثرْقا ٍق *اج ) | ١

 ةدام اهدعب ركذ مث ىا ٠ وخرلا فيفملا مالكلا ريثكلا ليقو ساجم يف دوعقلا نسحيال
 ةفاز راغا كانه لاق, نا باوصلا نا يا عباطلا نم مقو طلغلا نا لع لدي ام سرخ

 ا 0 ف 5 اذه لقت لجرلا اغا 0 هب رعلا 5 مل دو>وال هلهو يازإا َّط ءارلا مدقغب

 يف عوبطملا سوماقلا يف اهآر غائيرف ها عاج رف نع ىمنا اق ف اهو ٠ طرحلا طي

 تحوي يذلا ةدالا بيترت فالخب هدحو ٍتتاكلا ةظفالا ةباتك يف مو يذلا هيكلك
 "لف تفز خ6 فزر خ مم فذر خ ةدام كانه ا هنال ةنارزلا كامه ةلكلا أ رفا نا

 2 فخ أددع ل ! ىتح فرز خ ةيناث | ةداملا نركتردا كرو سو.ماقلا بدترت نا مرج



 تاب رعملا سزد
 نم اوناك ناو نيمدقالا نع اوناك نا نوليلق مث ةرعملا ظافلالا اوسرد نيذلا نا

 انك قئاقح ىلا انودهف ظافلالا كلمت عبث اونسحا مهنا ةلهاب مهنع لاقي - ني رخأتملا
 ٠ نيبللا ةمصانلا ةنملا هذه ىلع ركشلا لكم ركشن نحنف . وكذب اًقيش اهرعا نم لءال

 نوروذعم مثو ) امنع تيقثلا اودي ل مهن )َ حاصلا كئاشكلا نم نومدقالا اماو

 هنوفرعن اوناك ًعيذ اهه» نوفرعي اوناك نيذلاو ( تناجالا تاخا نوارحي اوناك مهلغا نال

 ًاحادخ مهثح أم تءاج اذهلو 8 نالحملا ةسق رومالا سدا )َ هرعأ قف لك لجر ةقرعم

 ٠ قئاقحلا قئاقدل يرقتسملا يوغللا روما مثا نم اهيلا دوعلا حبصاف ٠ داكت وا

 ٍتضعتلا نف ( يمتالا بصعتلا حور هسفن نع عفدي نا ثحابلا ضئارف لوأو

 ىلا راقنلا نم هعنمت ةباصع رئاصبلا ىلع بر غي هنال الا ايصعت مس 0: ) ناكل يا يف

 ٠ ةقداصلا املاح يف ينام ىلع قئاقحلا .

 يعسلا اذه ندا غرفتلا ديرب نأ اهيلع فوقولا 0 ديال نكس تاب رعملا عبتتلو

 ف نوي وخلا | .كذ ىتلا ريغ نو و اهكذ ىلع ا 0 رانوم دنالا اهناإ ارقحلا

 لاصتا نم ةيلاخ ةظفلا نوكت نا ننسلا كالت مها نمو ٠ عوضوملا ةفلتخلا مهتافنصم

 لواحنا نا رخ اللا ير. لصاا كلذب الصو موضعب لوا اذا وا ) يب رملا لصالاب يوذل

 ةبب رغ اهنا كاربظ هجولا اذه ىلع مالا ناكاذاو « ةبرقلا قرع هب بطن ر ف فلكتي

 ٠ يل رغ دعم ىلا ءاتنالا ةحيمص « يبرعلا بسألا ةبذاك ( تداللا ةديعب ( راحتلا

 : ءايشا ةدع ىلع كعملادإ تاب رعملا سردو
 نارا ءاوعال كالت يك ار ءرادليمتالا ءاوقالابل ابرعلا للضيتان لعلتج" ١"

 : مهئاذل نم

 ٠ م فنا لآ كت رغ موقنع اماقنل ايلا برعلا تحائيحا يا رومالا ىلع تك 1

 ٠ لخالا تاز ناك رق يا يفو تاستقملا عاونا ٍُِط دل



 مد ابيف ليخدلا و ةدللا

 ةمدقم ءاملا تناك اذا ناءتياهناؤ ءاخاو ءاحلا مو عله و عمه ل ثم لداف اهني لصف

 ناع.ت الو خيبه مالغلاوةئاتملا ةي راجلا يو ةخيبملا لثم لصاف ءاملا نيب و اهنيبناكو

 4م يذلا بوكارتلا رثكا نا نيب نا دعب صئادأا يف ىنح نبالاق اللا ثمدقث اذا
 سصو صس ون هف ورح براقتل هلامتسا ضفرام كالذ نم لاقثتسالا كرتو لمه ةئسقلا

 حق كاذكو هفاكتا سفناا ىلع ةقثملاو هنع سحلا روفل ضشو شضو طتو تطو

 ىلع ىوقالا مدقي ام نينا ني مخ ناو مثلا فك ورح ينعا فورا مظعم نم ابحر اخم

 مل ( جرخلا يف يا ) نارا براقت يت« ث'اذكو دبعو خاو دحاو لها وُ فعضالا
 ها دطرو دتو وحن اهنم ىوفالا مدقتب الا اان عمجي

 لمافلالا ناف ةدئئاف نم ولخي ال. هنكل هيف نحن امع اجراخ نوكو نادك تلا اذهو
 وا زيصعيف تا راق 0 ابفورح نا كا قلخلا فورح صضعب نع ةءلح تناك ناو ةحممحلا

 ظا.لالا نا لف انءدق كبي رعتلا تابجاو نم اهم ليدهت نوكيف اهب قطنلا لقني

 ةيمجم | ءامسالا لدب تحب يب رع مما عضو اما هيلا برقالاب يب رعب ىولام اهنه لدبيل
 هل نكي ل ناو ليخدللا ًاذبنو لصالل اعوجر نوكي هلايعتساف ةخالا يف لصا هل ناك ناف
 ف بإ رعتلا م نشلو ةمحر ث ب ام ىعه يرأوي يف رع طظفاب نْقاو ةغالا ف لحا

 : 1 انمدق اك ”يش

 ىدها نم هللا حر لبق دقف ركأش مل اناو باوصال ينودشريو يفومني نإ مهيلعف طخ
 حالصال (هزال هنوربام ةي رعلا داتن راكفا ءادهتسال ةلو-و اذه اناءج دقو يب ويع يلا

 ينغال يناا ةفيدحلا ظافلالا نم هتبجرت وا هبب رعت مزلي ام بي رعت وا بانكلا تاطلغ

 يركلا ذيعص باماققلا يف اع

1 

0 



 اهيف ليخدلاو ةغالا | م5

 لحد'رج نزوب قحليأ جن رطشلانم نيشلارسك بجو اذهلف اهرمسكب لاعف_ نزولا اذه يف
 فلاخ هارت ةذللا ما نع اتباث نيشلا تف نم هركذا ام نوك عفف ها لبالا ا القا
 ةييعلا لا ذاالا نم ريثك درو دقو ريبغتلا موز مدغ نم هيلا بهذ اهف ديب رعلا ما.ا

 | تطلارإ روس لثم ريبغت ريغب ًابرعم 26 داقاطلل مدقت مك برعلا نازوا ريغ ىلع هب رعملا

 هللا ىلص يبنلا اهفرش ةيسراف ةفايغلا روسلا سوماقلا يف لاق سانلا هيلا ىعدي يذلا

 اتق ارموق قدنملا َةورَغ ف لاق نيح .ةمالكيف اهل ةداريا اهفي رشنب داذو ملسو هيلع

 دءاككلل كنك نقلا هل اتم نوط رباج مل عنص

 داري يذلا ظفللا يف ناك نا هنا هيلع لي وءتلاو هيلا ريصملا ب©# يذلا حيحصلاو

 كا دلل هن لا كرف فلازنا ضخ و ةيدرعلا اك 0 قرع كرد ور
 ركشك (ظفل هنم فخاب هنم اب رع ارح اولدبا اء رو تايضرافلا فاكلاو مجلاو اب 3
 0 ادار فلكل هلو لام ورخ لووارش المل قش كاني وارسإو ريششإسا ناف

 نع دروام ضعب لقنن كذا ًاحاضياو اهمحرافم رايتءاي ظفاتلا ةلوهس يف لخد هل فورا
 مال دعب نيش برعلا مالكيف سدل حملا يا ماكيتا نيا لاق + ناشلازااذع ىف ةدللا هما
 عامجا ردني كلذكو ها ماللا لبق برعلا مالك يف ابلك تانيشلا ةضحم ةيب رع ةلك يف
 لورا تالذكو ةراجحلا وهو نيتحتفب لرجلا اهنم ةروصحم ظافلا يف الا ماللا عم ءارلا

 باتك يف ظحاجلا لاقو مزالا يف لثملا هب بري رئاط وهو برعم يلررقاا نا ليق اذلو

 ريخان الو ميدقتب نيخلاال و ءاطلا الو فاقلا الو ءاظلا نراقثال مجانا نيبدتلاو نايبلا

 ةانمتحت دقو اناناعم اهيفناءمتجيال دقو قاطم ةاكلا يف نامستجيدق نير انا ةصالخلاو

 ل١ ءالاو ءان] لذف اقلططش ايف ناعم 22 ناذللا قاقرلل ا اما لاح قوق لاح فايف

 لثمو حربو ربو خخ رو ب>رو ربح شو كاقلا قو رطب اهنع أن امو برحو جو بح
 اهيف ناءمتجيال ناذملا نافرملا اماو جرخلا دءابت يف يا امههبشا امو ءارلاو الا كلذ

 نافرحلا اماو هبرق وا جرذلا داال كللذو داضلاو ءاثلا لث.و *اهلاو ؟احلا لف اًقاطم
 نيشلا تناك اذا ناعمتجي اهناف ماللاو نيشلا لث# لاح نود لاح يف ناءمتخي ناذإلا

 ظ ناع تجي اممماف هاملاو نيعلا لثمو ةمدقم ماللا تناك اذا ناعم. الو لغش لثم ةمدقم

 اذا الا ةهدقم ءاهلاتناكاذا ناءستجي الو هتعو نوعو دهع لثم ةمدقم نيعلا تناكاذا



 | مم أهيف ليخدلاو ةخالا 5

 ةطئار الامارت اك هيطتقللا لا د١ نعال وكر يناجي كفن كت موق نم ذوخأم
 بل رعتلل 3 ريف ة ةمل رعال

 يغتل ةرورفلا ثنا دراوملا برقا باص لوق هل دنتسال يذلا م ل

 ل الف ليبقلا اذه نم نك م وه يدأوي ظفل نع ةغلا واخ دنع كل ءللا لاعتساب

 ادق تاب رعملا نم هك رقلا ةغالا هذه 2 اند هسدو ةطلا !ولا 50 هلخدا و امأو 4بب

 َّط ناكام مدقلاب هدصق ناك نا ها هضفر نم دب الف ثافدا مم اندغا ُُق هإ ام عيل

 كلل 5 مما ريغ ف رغملا دوجو عم ليلشهتلا اولوعشساف ممدعب نم مهعبتاو حيتافملا د

 حاتفملاو دياقالا لامتسا ناىلع أوقنت و هب رعملا امتفداسع لا 1 وا ةفرءلالامتسا

 ةيب رعلا ف دجوي ةب رعملا مالعالا لك ناذ مالع 0 بال اذه هلوق ع ءاوس

 نا يغذ#2و هلوق ىف 9 57 2 رك 2 ك0 ىحب 2و انحو ا يدكوبام

 كالذك لاطا ى ع هم هالو لاعبا ويا دو>وأ كاد رءملا هك ضو

 نرريغي ( برعلا يا / مم 6 ا 5 هب ولع لا لَو ب رعتلا هك

 هوقحلن ملاعر و مهعالك ءانيب هوقحلا اعرف ةعبلا هفورح نم سيلا ٠ ةيمجمالا فو رملا نم

 هوتلا(فيز ر (ج جرم و ( قمل رع هوقحا مثردف مب .الك ءانمب ةوقاا اماماف

 قاما اولاقو ( ماجا ) سامدب هوقملا جابندو راثيذو ( ليملا نم لي وطلا ) برا

 عوب ريب هوقحلاف بوق»يو ( دومح اياك ريغ بارتي عفارت حل ر ) راصعأب هوقحلاف

 يا هلاح 7و اب 1 امم رو لاق نا ىلا بك 4 0 بروجو ( راغا نم 3 !

 هيو هوريغب و 0 7 يذلا ترش اما ---- 0-5

 هأ 30 رجآو مق م وحل ةيسرأفلا 5 هئاما

 ةئاب هقاللا نم ذبال ب رعملا نا اومحهز يري را مم ةءامج اخ م اذه نمو

 نسايق لاقود ةروعش» 3 ةيعلل نيشلا معافب جن 1 7-5 لإ لوقي رمل را نو ب رعلا مالك

 لمعت دوام قكاضؤي نا 5 ءااز ذا هلأ مهجهذل نال رمدكت ن 1 ءلا مالك

 منع لوقناا امناو ِء اهلا متفب ىلاعف مالك يف ىدلو ة هغيصو و مهبل 2 هرئاظن نم



 اهيف ليخدلا و ةغللا |*4

 اهرو ميظافلا نم هوب رقو هظفل اوريغ مهنكل نإ 1: هيج“ يل هورجأف الع ةيب رعلأ

 وه يلاذلاو ة ةيلعلا ينال كلذ يف 1 ال ل ككل و ع مل اعرو م مئينباب هوقطا

 قاححاو بوقعإو ل يعامسأو مب هارباأك كاذو لو , الا, فولد فرصلا عن. يف هن. ل2 1

 تسرك ءايبنالا ريغو اههيلع تاندلم دم اصك ب رغ هسا ناك ام الا ءايبنالا عيمجو
 ري انش ناسا تورد 0 ةّب رع ريغ ٍش يتلا نادلبلا ءاهتاو نمهو

 اكل هكج هب زواجت الذ يرعلا كح هلق ير نارفلاودل فيرا كوالا عبر قفل نم

 اى د يمجلا نال ا ل قاقت :ثاهل لات ال مطو اماما م ب ل 44 هب اوفرصصتام

 غلابو ها أ كنا الا افلا نا لاحتو دياوتو جا 2 قات 0 كءلا الو يب رعلا نم

 ةفر» ىلع نزولا فقوتا ةيبرعلا نازوالاب ترزونال ةيمجملا ء'عمالا نا لاقف مهضعب
 اهيف ققحغلال كلذو دئازلاو لصالا

 تااهن ءو ةغللا ةعا ن ٠ع أب مج عنك عاقب تاي افراق هب ف 50

 0 قلد لا دنلا قدح القا نييك ةييرملا تاز الا ع اع 2-6
 هولخ ا غمهر 0 يازا هاذعب لاد هيف توك نو 00 ا مدعو نوكيا

 5 رعم نوكي دقو لهذا ص كلوقاب 10 بلا ةقالذلا فورح نم يباح وأ دوب وطو

 و2 ايب رع نوكي لو نيس هيذو | العر اعاد او تعا ع ابي هيفو

 ك1 | جاك ةرزو ناوين ورا تير ديرءارا او ميلا هيف عمت نا اهنمو لسع
 ا ل ولا نإ اهنمو نياطر ة,:صاطمت ناطلام

 تناكلاو ,ناطوض نى ميجلاو داعلاو قر جق و لصاف الب فاقئاو ياك برعلا

 ] '-ركس ون ميجلاو

 قوثوملا برعلاب كاذ صخ مبضعب نا مدسقث دنف تي رعتلا ىف قملا هل يزلا اما
 عزو باتمكلا يف هي ويِيس مالك ابوي هيلاو يتيلاوجاو ينلاعتلا كلذ ىلع صنو مهم رغب
 بتك ذب هلثم عقبام ايدك اذار يعل نا حاملا ةيررع 3 نعاهت هنا عانمل | تايشلا
 | هد.ءاعم لعلو لاقو اذه ىلع ” فت ريغ نم معبأ سودأقلا بءاصو بطلاو ةكملا

- 

 ظ تحاص ة 6-1 ىف قدص دقلو هدأ 52205 نم اعل يداني لك اذ :| م العالا ريغ ةدصوصخم

 ظ 0 د ك1 نيكشلا لولوي لمادتلم بكا نق, لءايبنألا ىلا سوماقلا



 كا اهيف ليخدلاو ةغللا

 نا ىلع صاول.ا ماهوا يف صاوخذلا ةرد يري رحلاو ةماعلا هيف طلخغتام حالصا ىحسأا

 تاطلغ ضعب ! هبني نم هع لكي ف دجوب لزي ملو ا-مطاغ ءاعدا هل سب م اهرثكا

 انكرتف دعب يذلا وه سيحتلاسيصنلا راصىتح ليسلا اطو ليكلافط دقف نآلااءا هلها
 ؟امسا اهل عضنل ةيب رعب تسيل يتلا ةشيدخلا ءايشالا هامسا لوح ة#س انقاو لمع كلذ

 يف بيرءتلا نم اذه سيل و يب رع ظفلب ةيب رعلا انتغل يلا ممالا كلذ جرتتل ىا ةيب رع
 ميدقلا اصوصخ ةعتملا ةغللا بنك ىلا انعجرول اننا عم ديد> عضو وا ةمجرت وه لب م
 امير الثم كلب رضأسو ًازاجئاماو ةقيقحاما ةشيدحلا :ايشالا هب ىمسأ ام !هيف اندجول اهنم
 نفسا ىاءيذي ذلطا واطتلا بوكت نالا:ةقرو واسوا تاليا طفل كان ا

 نس دقكو هظالب بّزعلا َةَمَل يف“ هاتدنجو دق القم سانال“ةضطقملا تاحملنحلا لود ١
 هلايعتسا نا ىو ام ىلعف مهعطقي ي هتحاصغ سانلا تلم بدنألا حييصفلا نس

 هلماح ض راعي نم عطقي هنال ةغألا هيلع دعات نالا هانعم يف

 ليخدلاو ىلرخدلاب هنع ربعي برعملا نا عا : لوقف ةلاظاب“ كي ركل ادرك د ىلا كنان

 مهظافلاب جتجيال نيذلا نودلوملا هثدحا ام وهف دلوملا اما عوندملاو دلوملا اشيا هيف لذدي

 ظافلالا ترا يدفعوا تست ابركلا'تناكام اظاةلااوثدح نا ءانفمو هوفرعاد ١

 يلا ةدضتلا حيرلل ريض( لمعت نلف ظ:اك نيدلوملا نمو عم تناك نا ةذلو

 5 دالبلا يوري ىتح ففق وتيف لونلا هجو يف .*وا١ فقيف حلملا رحبلا هجو يف ينأت
 اماو ًادلو. همرعست يف مالكأل اذبف ةديسلال دب تس ظفاكفي رتب وا يطويسلا اهرسف
 ًادلوم ىحسسإ نا ىرا الف ةفالعل هل عضوام ريغيف لمعتساو لمالا يبرع ظفللا ناك نا

 هيصخأ لحم هن اك ( ةفيظولا لما نم لجرلا هالو ام يىنهك تصخم ظفلك كلذو

 سلو هب زو2 ظفل اذه لثف اه+دن ل هنال ديدملا نم ردقلا يناثا لع ًاضيا هنرقلطدو

 لَ [ةالتخا هبحاض هدرويام وهف عونصملا اءاو يركللا نآرقلا يف عقو هنال عونم زاخمل
 اهومعز ةي رعش اًنايبا اوعضو مهنا هريغو ةي وارلا دامح اومهتا اك هب سيلو حيصف يلرع هنا

 م.0الك ىلع اهب اوجتخيأ برعلا مالك نم
 سائجالا ءامسا لوالا جاتلا يف 5 ناب رض وهو هانم ثفرع دقف برعملا اماو

 ريغ يف ثاكام يناثلاو قربثالاو ساطسقاو رجالاو ماخلاو مسيربالاو دنرفلاك



 أميف لوخدلاو ةغللا | سابا

 نيا لها 0 0 نم ةدق 0 الف 3 ىر# ير نا

 زابأ و دسالل مسا 0 0 شرق ةغل ريغ نم ظافلا مب 0 1
 نيارعل لاقأ لحجر نأ ىلاءآلا يف . لىلاقلا عوز .اهلاتمارو بيع دع باجيو ريك ىنع#
 اما لاقف : يل كياع امو هل لاقتف يذب ماا هع ذا يذر باطخلا

 شحولا نم يدل ىن محضر ال باتملا عطقنا ر ع لاق د

 باتك يف لاق مزح نبا نا ةالا 8 اقالا فالتخاو ةطل هللا نا ىلع لدب اممو
 ةيناربعلاو ةيناي مع 3 ائيقي هانلعو هيلع انفقو يذلا نا ءاكحالا لودال ماكحالا

 ءاا لها امم لدبش تادبت ةدحاو ةذل ريمح ةذلال رغم ةفل يف ينلا هد رعلاو

 ةذه بيسو مالسلا هياعحون نب نيماع يلا ةيسأ ةيماسلاب ةاسملا ف ثالثلا تاءالا هدهو

 شو بو و لدا نم تاغللا ل تأ 2ث دقو ا نم 7 يكل رقكأ | نيك دينفنلا

 ظافلالاب ىمسملا هباتك يف يبارافذلا لاقو ماس ءانبا دحا مارآ يلا ةبسن ةيمارالا ةغللا
 الو او يرعضذح نع 5 35 حيمفلا يب رعلا ناسللانأ 0 هنع هإقن 6 ةلورشالو

 / هتاف مهو>نيذلا | 0 اعل ةرواحتا هدالب تا اعا 0 3 يراربلا ن ِ 5 ن

 مهتروال داياو ناسغو ةءاضق نمالو طبقلاو رصم لها م رواج ماذجو ملل نمذخأ وب

 لولو كف نم الزؤالان ةثرالا ة ةيا رعلاريغب كراع ىراصن ركاز ماشلا لها

 ةشدحلاو دنبال نوطلاخم نينا لهاو يا مدفع نيت نعلا لعا مطلاخغ فئاطلا

 برعلا ةغل نولقني اوادتبا نيح مموفداص ةغالا اولقن نيذلا نال زاحملا ةرداح نم الو

 نرعغ يبرعلا ناسالاو ةغللا لقث يذلاو مهتندلا تدسفو مالا نم مثريغ اوطلاخ دق

 نب نم طقف ةفوكلاو ةرصبلا لها مه الع اهريصف باتك يف !هتيثاو مركذ مدقث نيذلا

 انتعاش "نايل طالتخالا كلذ ل لاق 4.2 أ يذر رمت نا 5 م هأ برعلا راصما

 بتاكلاو لذه نم يملا اولعجا هنع هللا يضر نامع لاق تفاقلاو رش ١ رق نالغ الا

 ناكل كيك ةقاقت راك نو لنا كعاض قس نازم رتل ىأ نان رق ضي 1 انة قم

 امتونبا هوجو هيف تهوشت قالخالاك ىضوف هيف ةغللا تراص رصع يلا انرص دفو

 هباتكا يقيلاوجلا اهيذ فلا ةدودعم البق طالغالا تناك دقو !هبارعا تاكرح نع الضف



 اما ايف ليخدلار ةغللا

 ةجاملا ردقب ايل اهيفي تغفو ازا و دقلا) نحن, يفرح ةدائزب واب رافراي تعس افا ةفالل

 تافي ربصتلا نم تاز رزغ يلا اهحلم, ترثكاراذا ماللا: دي دشتي يطع ا ميلكاو
 لذدكت اهنيب ةقالعل هريغ ىلا يلصالا ينمملا نع زوهتلا عاستالا لاحم اهل دبه امت ع

 ةييبرشلا ره ع ةيليكلا وأ ١ ىمانقاب ةراعج-الااوا لرال والاب ترراعلل مع اها
 ىنَح يلدالا يملاب نر ةكالع امل يلا اًفانلا اذ تامععسا] ةينيد عاضواب , ءارذلا ةيمالسالا

 ٌتالذك لقو اهريغو جحلاو ةاكزلاو ةالصلاو موصلاك اهلها دن  اهيف ةيفرع ةقيقتح تراص

 نر تراص اهتاحاطصم ناف لودالاو فرسه"و ونلاكاهاجال تنود يلا مولعلا يف

 ةصاخنا ةيفوعلا قدما
 طبقلاو مورلاو سرفلا نم مهريخب برعلا طالةخاو تاحوتفلا عاسناب لاما عسا م

 نييلام اولا عيار انجايس اج راكتاا ناف رايس ايار | عيعم ىف عقارا أ لك نأش طبلاو
 مهتنسلاب اهولقص واهو ذخأف ةي عا ءامسا امل برعلا دنع نكت مل ءايشا 1 اوأرف اهدنع
 اهوداز وا ا,فورح ضعب اواديف ةيظفللا ةلاذاءملاو رفا هلا لبةثال ينل امجتخ ! يهتقن أه ىلع

 ةظفال لأقي و تي رعتلا وه الهو عمسلا يف ةنئار ظفاتلا ةلوس نوكتل امن. اوصتن وا
 9 لاق اهتغل ريغ يف ناءل ةعوضوملا ظافلالا نم برعلا ه:ا.عتسا اه وه برعلاف ةب رعم

 رعلا ةتبرع لوقت اهجاهنم ىلع برعلا هب هوفتث نا يمجمالا مالا بب رعت حاحصلا .

 5 رمل لوقو برعمو بارعم ل اقف ةيب رعلا م ءاما وهو أب بار رعأ هي وييس هاعمو ها هب رعاو

 06 آلا لاق ادذو برع ءلا : قوت علا نا لعاع رب لدي برعلا هب هوفتن نإ

 وانني دا وا تيار ةللاق أو اه هغم حيحصلاو مجالا نم يشب ت كل برعلا نا
 ةيلعيئدلاو انو دعي نورخ خأتما هبنرعاامش هيلعو هثيب رعب قثوي نم مالك وا ميدقلا رعشلا

 امب رعي ءايشالا مالعا نا يا اهاردت يرجي ام و مداعالا ل نا ةغلل 0 ْ
 نيميال امم مريغب هلها طالتخاو ييلخالا 0 ناذ لقعلا هلبق, يذلا اذهو دارا نم
 يف هنم دخاولا عودلل دغر زكا تايذلا ءاهجا ىلا راغناو لامعا 5 ةغللا قافتا ىلع

 وه اك هايشالا نم ريثك ءامتا لع قفتثال برعلا لئابق نا لب رخالا ريغ اعما دلب لك

 يءافاو نو يت رانلاا عال ماا ونت رك وبا لاق ىتح مالك س رام نم_ يبدأ مولعم

 ند ةب ريما ةخالا نم ذخأ ام نا مهضعب لاق يتحو ها 'هتيب رع مهتيب رعالو انناسل نما



 يف ليخدلاو ةذللا 0

 اهيئارغ نمو اهوحنو ديلاب هدكوو موسلاب هأمرو تفءلات هب رخو جراب هءحطلاو

 يفو ثاملا نم هب جرخي الءف 1 لعغي يا ثمن نالن ملوقك يناعلل ظافلالا ةفلاخم اضيا

 2 هلل ناك هيلا ىحوي أ لبق لسو هيلع 1 يل هلا اثيدملا

 مايق مونلا وهو دوحم ا نم 0 يا ان نالذو جرحا نم هجر اعف لعءش اذا

 جري كالذكو كدعتي يااذث

 ٠ تافئصملا هيف اوفنصو ةغلا هقفب ةغللا لعا هاعم يذلا وه اذهو ليللا

 لب دماب وا تاناثملاك اهئاكر < ضع ريوغتب طظافلالا يئناعم نيايت اهيفام برغا نمو

 ءاظلا اهيلع رواعتث يتلا ظافلالا نم امهر و رهشلاو رهطلاكهنم بيرق رخآب فرح
 : مو لوة يف ةموظ.اا داغلاو ةلاثملا

 ٠ءأأ : مه ١ ٠ ها سو

 روضلاب لبج كيس ةرذتتو روظلا مهب نطبلا ضيق ىعدب

 هرح ىد؟ فريصلا 5 ظوفلاو

 ازا ظاف لقو ضيفلاو ظيفلاو

 لاطللاو" لغابأ ضو 6 ظ

 ا 6 زاك ؟كطلاو

 ضرأملاو ديدشلا عوجلا ظرملاو

 ريرضلاو ريرظلا قرالاو
 هكدخ | (ةاهيكفو , ”هكلفو

 ديل ل
 ءاظ ٠ را ل

 هلا ديز ضاخو

١ 

 رفظ نيح

 ملفعلا فعضو تدلل فعذظلاو

 ةريطملا,' نعلا قمنا ظشلاو

 , 512 22كارسل

 ناسا ةضعو برها ةظعو

 هرشق يدابل ضيبلايف ضيقلاو
 اذك شاف دق ءاملا اذ-هو. تام

 لضغح كيدملا ىلظلاو تا

 برعغلاو ممدنع تدل كر ظلاو

 صضرق 0 اا وذو غيصلا ظر

 لاو و ظنلا و8

 ع ةعسأو ة-هرشل

 مغل تةصخلا ريدلل ليقو

 مدح ١ طارح, يدلل 2123

 مضعلاب يكد سوقلا ضم#ةهو

 فرعلا لييس نع لخو لظ

 لك وهو ءافلا كي رو لاذلاب رفذلاك ظفأا نم ةكرح رييخت وا ةنطقن فذ وا
 اماو رفذا لجرو د نائصلل لاقيو رفذا كم لاقي نول وا تيط نم هب و حر

 لاقيو رفد ما ايندلا تيم كلذ نمو ةصاخ نئنلاف ءافلا ناك.او ةلمثلا لادلاب رفدلا



 أ رلحلا م89١1 ةنس نابعش ١5 قفاوملا ٠ م1411 ةئسا رايا را
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 اهبف ليخدلاو ةغللا

 صئاصخلا يف ينج نبأ لاق اك مبضارغا نع موق لك اهب رج»ي تاوصا يف ةغللا
 لع ةلادلا ظافلالا يه اولاقف لوصالا هاياع اماو ٠ س 4 بحاص مهنه نوزيثك ةعبتو
 امتاالد ثيح نم ةعوذوملا ظافلالا تادرغم نع هيف ثحي م وهف ةغللا ع اماو : يلاعملا

 م” ناتيوغلال تانئيلقع ةيمازتلالاو ةينمضتلا ةلالدلا ذا ةقبا_طملاب اهيناعم ىلع

 ٠ ةقطانملا هركذ

 يلاعت هللا وه اهل عضاولا نوكيف حولا ىتب رطب الا لمتال ةيفيقوت يه له فاتخاو
 لاوقالا هذه نم لكب لاق اذك اهضءب و اذك اهضعب وا رشبلا ال عضاولاف ةيفيقوت ريغ وا

 ناب تاغالا بلق زاج رشبلا عضوب انلق ناف هب وحن ةيلوصا ٌةدئاف فالخلا اذهلو ٠ ةءامح

 الف الاو هريغ ىلأ ىنعا عوضوملا ظفللا لمي

 تيلاسا تيس ةغا لها نئفت الو ةيب علا ةغللا طبض تاغللا نم ةغل ظيضت ملو اذه

 ىنع١ قدا اهنم دلك يف ديز لفرح لكو اهغيطو اهني راض ةراكل كادر اظن
 ةيعمأ يف فرممتلا اهيئاجم نمو اهدادضاو اهكرتشمو ا-مفدارتم يلا اذه هلبق ناك 1« ريغ
 نمو ًادلو مدا ينب نم لفطلا ةيمساكك لاوحالا ىالتخال ةفاتخم دامساب دحاولا 'يشلا

 لازرلا دو اقافعو ةلذع منغ ملا نمو الحم رقرلا نمو البصف لبالا نمو اريعو | 5
 "ليش عبسلا نمو فشخ





 | سسك ةنس يناثلا ير ؟ ١ قفاوملا ١ ١ ةمسيالا نوثاك لوا يقاشتا

 7 0 رافع 0 2-0

 رهشلا يف ةيم شد يف ردصت 2
 ةي روس فصنو ةريل اهكارثشا ميش 007

 هيي 0

 / لوألا دانا ن نم نمداسلاو يمساخلا ٠ تالا ارب ب
 . 131 ناري وألا 7

 ( يركلا ديم ) انيق [ضدلا و ةضللا ذأ
 ( يل ركلا يرام 2 تابرعملا سرد. 1
 ْ ( فول لاردتيكسا يسيع ) (5) ملاغلا يف ةيلعلا عماجلا 5
 0 ( يبْرْدْلا) * ةينانلا ةطقللا 1

 2, م. :

 1 50 , ١ تايفنتقم اه

 5 + ةثيدح تاعوبطم ْ ا ين “3 13
 5 تاهاكفورداون ٠ ناريثلا نادقرفلا ٠ ةلباعملا تاقبط رص ٠ ءايشالا سورد 1

2 

 .. (يل.ركلا يرام ساتسنا بالا ) ةيرصملا عاضوالا 7
 ا : ةثلاثلا ةطتألا" 7

 مالفالا تارثع ١

 تاطوطخم 53

 ( يركلاديعس ) ءابطالاسوماق 0
 (رطاخ دشرم روتتكدلا) ١ اهنم ةياقرلا ةيفيكو هيغزرلا ىحلا 04
 . ” محلا تان ظ
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 ةثب دح ثاعوبطم "6

 اواةبتاكو ا ةلثم الا 2 0 0 تايتفلا ةيبرثو ةماع ةيب رلا رماب نممتهي

 ' ةيرالا عوضوم لقي رشلا عوضوملا اذنه يف تك او البق اما لك نع ةبقنم ةقحاب

 لودالاىلع ”يشنلا ةيبرتب اهعولوو اهتيانع غلبمو ةديسلا هذه لضفب نوفراعلا ناك دقو

 ار وحر ثقي اوناك 0 راتب 1 نيلا» ء ةذبابج ًاريخا اهيلا ىدتهاىتلا بيلاسالاو

 | ن1 قو تاز ةزؤوتم ىلا فطلا ايف ثقزتطمي' ةيئافن ادلخع لوب روسنا "يشن نا اهياع

 اطدرع اقيقُع ةليضفلا اهتايضفب ززءعنو ٠ ةمالا اهضوهنب ضونتف اهيدي نيب ضوهنلا
 نون اوناكو ( ةليدفلا فن ام ةأرملا اول ءالضف اونوكت نا ٌتدرا اذا ) نوه لوح

 ذن» مهب ةصاخ لوصف ةباتكو لافطالا ةيبرتب ماتها لضف اهتلحم كيس ةديسلا منهو

 وأ سرادملا تاحاس يف نيعفاي اواقتس و اوبش نا ىلا اودلوي نا لبق نم وا نودلوي

 افرع تاعوضوملا ةذه يف تيتكتسا وا تدتك اذا اهنا نولعن مهن ال ٠ سلاحلا تاقلح

 ؟اندالب كي سيلو امس ٠ ردملا نع رردلا زيمت فيكو ٠ رّدصلا فيكو 00
 ٠ ةأرملا نأش حالصا يف جهنلا اذه جهتنثوا ضرغلا اذهب ينإ ةيئاس ةلحم مويلا ةيرودلا

 ”0 تريلا ىحايلوح هذيلا 0 اك ءرلشم هرظتب 36 ام كد

 ( ةذيدجلاةأرملا) اهتمسو اهتأشنا ةلم يف مهئاجر قيقشو٠ مهئادن ةيبلت ىلا رهشا ةعض
 | كسلا في ةدايز انعام ين'امل ظي رقت ا انا راف اهتم لوالا ددعلا انءاج دقو
 نم اهيف انيأرف دادعا ةحفب ابنم انيدل عمحم ىتح اهتقنرط ةماقتسا نيبتو ٠ اهتطخ
 ضو.ملاىلع ه أرملا ترد قف 9 لسول تا رقاد تحاتللا دارلا ف نيفتلاو :ةدلملا ةراَرَع

 هلك كلذ قوف ةلحخاو ٠ اجرلا ىلا اجرلا نم ةقث باقلا المو اجترلا قةح ام ح لمعلاو
 يتلا ةفلئخلا روصلاو موسرلاب ةنيرص ٠ بي وبتلاو بيترتلا ةديج ٠ عبطلاو قرولا ةنسح

 )لل ىلا نادءألا ءدله نم نيظيو < ةيلزاملا لامعالاو ةيبرتلا قئارط ىلا دشرت
 0000 ار نقلا ع نذحأ تايرقلا تاتاكلا رشا نا مولاي : ةلحغا نم
 تابجاوااو يلزاملا ريبدتلاو ةيبرثلا 6-2 100 و ٠ نيمالفا تاقننب ا

 00 ا ركشاو ةلحلا هذهب بحر نأ ٠ ةأرما نوؤشش ىرم كلذ ريغو ةيلئاعلا

 ”ازع لتلا اعرب قا تعا يل اللا تالضانلا امءابحاوصو
 يلرغملا ٠ ثوريب يف !ميئشنم نم للطتو ربشلا يف ةدحاو ٌةرءردصت ةلحئاو



 6*5 ها تاعويطم

 ١ نمادنالا 00000000

 ر,مز:ع“ أم 176 065974  ءارعتلا يف نالصلا

 110777 111 هه يب رعلا نم

 : دئادقك يدا قرتملاب علوم رع هنأ 0 ةلالدلا لك لذ دئاضق هلو

 ةيفسلف دئادق ًاضيا هرعش نهو ( 128011775 نانبل 186 هه7702 7 ل وجمل

 :.هباعك يف وغود رردكش دئاضق نم ةديصق ةانس لاو تلال
 1[ ءات آه ]أ 0 -7

 176 ©7110 ©7:0 116 5ع ال7179  ءادتبالا وةيابغلا ةدئاسقلا

 116 108215 01:0 1172 11!ي/:1 ليللاو راوسألا

 1/16 010217 7 ”ناضعالا

 71:6 ©/770114 0] 5:08 ةويس ةينغاك (21601/0216) بي رغلار عشلا نم اهريغو

 117: 176 م0117 970هأ] 0,7167712 /25 سفنم لي تاباغ يف

 ناك ةمدا] رعاسلا ناووصح و *أنغ عسل هت ءارقب ا هش هيف ق يقر رعش

 80167 0110 ]/0ةهءر5 « روهزو ءام» ٌةديعق ناف هايملاو ةرضخلاو راجنالا ني

 اهدحو يئاوقلا ناف ةيؤياكنالا 7 ال دحأا ايععس ازا تح تاضوالا ءالظ لك

 لي مخ هلا يكد د دصقم نا هيلا يحوت

 نا ال مسالا اذهب هديصق نييفوصلا ءانغ : هباتك رخأ يف رعاشلا ظن دقو

 كل ةديصقلا 1 ولا 0 رعش دجول

 1 2 5 رح ”يراقلا رش ام ابنم هنزو عطقم لكلو 0 1 اهازوا

 هل ريغ هكا نم هك ةينسا هذان فاق دحملا زرحا نمي اورغت' نا نيب روسال

 لام ىلع دئاصق لع يونحم يزيلكن الا رعشلا بك نم اليت نا تلق اذا لاا
 فيسويلا كييعس لج . ةغللا ينغت ةرسصاخ جوقلاو عوذتلا اذه

0 

 ةناني د

 يتاوألا توريب ءاس تايلضف نم ةيقشمد ايلوج ةديسلا - ( ةديدجلا ةأرملا )



 ( ةيمالسالا ةنيشملا ) عاضوا ركذ نيتفيظولا الكناين ىلع فاؤاا ىلا نا دعب و

 هه معا قم نأ لاقو 5 لامجالاو فئاظولا نسيم قلعتي امو رضاحلا تقول ع

 لوطي امم « ةرئادف ةرئاد ةخيشلل ةعباتلا رئاوذلا رك ذ ىلغ نا م ( ىوتفلا) قئاظولا

 | 01 106 ةمقلاو هن ايها كفلؤملا او رشلت نبارك انش ئاعأ لع رصتقتف ةاندازا و ةحرش

 يبرغلا ٠ ريدج كلذب هناف جاورلا
 جح هوج-

 ىرخا دئاصقو نييفوصلا ةدوشلا

 تالا ناحل نمانددلا "له
 0 ةياوتخلا ةقلا ل1 غيط عيل عزل: باني كدا 5 5 : 0 : ١ و ٠

 : ةيبرعلاب اهنه ةريثك ةيزيلكت الاو ةيب رعلاب هلئاسرو
 اة ل1 لأ نهاكلاو يراكلملا (يرحلا جراخ (روغلا ةقبنز ؛« تايناحيرلا

 ٠ ينيدلا لهاستلا « ةيئاويحلا ةكلمملا يف ةيثالثلا ةفلاخلا
 : ةب زيلكت الاب و

 "ل تايموزالا

 116 0710125 هز“ 61 ءأ ن0 تايعابرلا

 116 5001: هإ[ 40 اك كاك
 م4 670711 0/7 5 نييفوصلا ٌةدوشلا

 112 م1177 0/ 71 ةدهاشملا قي رط

 هلا ]طر هطأ 1هاءام بلاط يبلا نب ىلع ةياور
 1/6 0656111 هل 801ءلءدأ5ر» 2 كيفنش م

 و قتلا هيعك د قف « نييفوصلا ٌةدْوُسنا انعم يذلا ريخألا هباتك اما

 جالحلاو يلازغلاو يبرعلاو راطعلاكساناراكفا نم تأ ةيقرش ةفسلفوه يذل افوصنلا

 دقو ةفوصتملا راكفاو فوصتلا لئاسمب ماملا يروسلا ىعاشالو ٠ يورلا نيدلا لالجو

 اا اركان ”يراقلا ناكر ١ قالا ةردلا نت عالطللا رده كلاقفين فذ زربا
 : طاا كلذ نمو اًقيطل اب رع ًارعش أرقي هدئاصق



 قدر ةثادح تاعوبطم : ْ

 ١ ريخالا اهدبع ىتح ةيخيراتلا

 وا ةيلحلا تارادالا ::العاوناب تازادالا ناببب لع لمشل (.فلاتلا لصفلا )و

 ٠ يحاودلاف ةيولالاف تايالولاف ةي كرملا
 لودل دنع ةي راعتسالا تارادالا لاو>ا ليصفت هءدوا دقف ( عبارلا لصفلا )اما

 ٠ ةيناثعلا ةلودلا يف ةزاتمملا تالايالا ٌةراداو ةيب روالا

 فلؤملا لاق هتدام ةرارتغو ةقيسنل لمح لعل دف باكل كلذ نم اجنرق كاعد
 : (,ةيءالسالا ةزيسملا ) ناونع تف

 مات. ىلعأ ثوب ( مئافلا دم ) :ناطلسلا نامز يف ( ةيمالالا ةخيلل ]:تدحأ
 عين ىلعالا عجرملا قباسلا دبعلا ين ركاسعلا ةاضق تناكو ٠ ةينائعلا ةلودلا يف ينيد
 رومالا يف لضفلل برملا نابا شيجلا عم نورفاس اوناكو ٠ هيعرشلاو ةينيدلا رومالا
 ملو تاحوتفلارثا ىلع ةينائملا ةبطلسلا ةعقر تعسوت امل نكلو ٠ ركاسعلا نيب ثدحت ينلا

 ماذقلا مسق ةيعرشلا شدحلا نوؤمش : عيمج ةي ورب موقي فنا دعتاو ضاق ناكل

 رخ الاد يلمورال امهدحأ : نيمسق ىلا تافلا دم ناطلسلا نمز يف روك نإ يركسلا
 يواتفلل ًاعحرم 0 ةماعلا يف تفم نيع مث ٠ :لوضانالل

 تقو كلذو :مالسالا يشب يتفملا ناونع لدبأ ينوناقلا نايلس ناطلسلا نمز ينو
 مالسالا هش ناكو + بصنملا اذه ( يدنفا دوعببلابويإ,) و.( اشاي لاك نبا ) ىلوت نأ

 اباك ةيملعلا باهيحوتلا تناكو + ةيعربشلا ؟ياجل [ انو «ةيبلعلا يق للل ا

 اما ٠ ةبترلا كيا مظعالا ردصال ل داعم ناكويب دمار بسح عقل و هاب يري

 ةيئر نوزرحي نيدلاف : نب ردتلا ويف ةنائملاةمركسملا يف للاب رطل للم ا

 ةرشع سفح نيب نلعا ةلوانسدرفب (اوألا ةيرولو و ) ىلا ليم كوفر نإ 0

 ( لوضانالا ءاضق ) ىلإ هنمو ( لوبناتسا ةانضق.) ىلا:اهنم نوقريرم .. ةنس نيرشعو ا

 ( ةيمالسالا ةنيشللا ) بصنم ىلا نووي ًاريخاو ٠ يركسملا ( يلامورلا ءاضق ) ىلا

 ( ةيناثلا]) و ٠ ةيلدعلا رومالاب-قلمبت ( يلوالا) ناتفيظو :ةيئالبسالا ةحبشللا نك

 ٠ فراعملا روماب .



 هل ل ثاعويطم 5

 ةرادالا قوتح

 أهيف شرع 2

 ل عذب دش ةيبارعلا ةقللا ةايحلا*ىلا يرت ةكرابم ةكرح مويلا ايروس ةموكح يف
 ” ل1 نك يا نان اعاد هنتي دب | فرونت هيدا اذه هاطمو - اهابش

 5000 ةذئاسا ةارابمو ةي اي نا اعلا تءاؤللا# ةرتي علا
 ةديدج ةيتزعريباقترايتخا ف بعارتفح ماتهاؤ:ةيبرعلا ةغللاب نودقلا كلت يف بتك
 : ايعلا عد :دقلاريباعتلا | 0 0 ناددلاو ةيننلا تاحئا طعنا

 ا فرط نإ ةظاجعإ) معاش ل ضافلا# _دخأ نيلاماطلا جالتانتخل [3ةلاوج نمو

 ىدعأ دقي 000 مرا ةسردم يف ( ةيزادالا قوقحلا ) سرد ذاتساو ماشلا

 (ةي رادالا قوقحلا) هامسو قوقحلاب الط ل عدالما يذل اهباتك نمل وال ءزلا سم الابانيلا
 « ٠ ةيب رعلا ةغالاب نفلا اذه يف نأ ود 0 هون» لاق

 ”ةسراتعو المم هندي ْن اظاو الع نلا اذه يف عيلض تلو ةاعالاو

 حلا ير فيح ع د 0 يف ب رادالا فئاظولا يلوت ٍق 4. 0 ىذق دقف

 | ناك منك "قل اتامو؟لصينلا
 5 عوشوملا اذه

 ةمزكسملا ةعبطم يف عوبطم وهو طسولا عطقلاب ةعفص (مال.) رن غلبب باتكلاو

 د رو كك انادي تأ ذاوجفبم مويلا ولا

-# 
 از مل اراد كد ا يشل و ٠ هتيانعو' هفلؤم -7 اها ٠

 (ةيرادالاق وقحلا) *:راتوهماسقاو قوقحلا اع وهام يف 2 0 يفت ( ةمدتقملاف )

 1 4 . ةيسانلخلا قوقل نوفا (هرر ةقالءلاو

 "ب رلظن ناي ابنئاظوو اعادقاو لودلا ءوش ةيفيك نوت( والا ةلففلا )و
 ٠ ( لامجالا عيذوت )

 وا ةيكلم ةفلتخلا لودلا يس ةيرادالا عاضوالا نعش ( يناثلا لشنلا )و

 دي رانسملاوزاظناا ل را يمر رلاقوقحو٠ ةيروبمح

 ٠ مويلا ىظعلا لودلا ىدل هعيمح كلذ عاضوا لباق دقو ٠ مهنم :



 2011111111 او

 ةثيدح تاعوبطم

 هرعش نم بينا 1

 اهءازا تلعج خايشا ةيصو عضا ملف ميطخلاو يدع تر

 اهءاضا عاعشلا الو ذقن امل رئاثةنعط سيقلا دبع نبا تنءط
 اهءاطغ تفشكاالا اهب بسأ 2 ةبسرهدلا معساال [ءرماتنكو

 اهعءاقب ديراام سمت مادقاب 2لكوم سورضلابرحلا يف يناو
 اهءاود غاب فيسلا ىلدنب يناف ةوادعيذ ىلايسفن تمتس اذا

 اهءاضق ترقق دق الا ىيفنلا| قحاح ضال تع
 عوج

 :نلطال دن .تورع لد هيا ءاشعلا بوعل مهف
 كضق الو ةلج الفن دصصق , :.ايعةاخريءاسلا بلكت نفي

 فاء ايو تنش ابغا نس ةحل كنف سلا 1

 فوم 1 تجر رالا دات طعوس جك 1
 يضفي هناي طرخ اهناكص ناو دافتس هاد

 فرط تاق: اين عع حس
 0 5 ير اذا وهو نسح تشم وهو هنز

 ديصلاب اب ينو ٠ع ضصا|رشلا ام طا
 دا د د

 دوزف ايفوررعم_ نم تيش اثر ةزاعمر الا" قالتالاو لالا

 دق الا ىلا يدق عل تخاف
 دتيج بايلا نم لغدت ناو تلاض هبأب ريغ نمرءالا تدزا ام ىتم

 ( يربج قيفش )



 ةثي دح تاعومطم م

 هرساغلا كتلذا راغلا نه نتاع د

 بحاص يحمجلا نكلو ع نب مراكوك ىلع ميطخلا ّنِب_سنف لضاي نه سانلا نمو

 تال ب لوب ال ءارعشلا تاقبط

 1 ركذلا نإك" اناطعوا اقللذأل تاتا نافع مف آشفاش نسدفلتارتناو
1 

 5 0 70 1 لح ب : ' :
 ف اهركذ ع هناا هر عش ع 3 سلق ند و هر عض ىف ساق يضخ 0 تل

 م 62 85 انواع ح ف يف 5 2 0 يع 5 ل : ةديصقلا هل 7

 قاما مركو سفنلا بدا هل عمجا دق هبحاص نا سيق ناويد يف رظانال نيب
 هموق نيب تدشن كلا بورا هردهش ّقئ نسا 000 39 وص لقؤو 9 4ع - 7 رم 7 يروج 0

 اا ل ا ا 3 7
 3 5 0 هيف هه 2 ارب وصل جرزخا نيدو

 راج تول ىلا" وجرب ءاقطالا لك جيلا نانلاب برا راعتتسا يف هموق هش
 ٠ اًباس متودعل 507 فافع باكا مو يت ألا لثم نعرأ

 1 وكل لواحد نوط اع 2 هتفص نم جرس يذلاف نسق اما

 ناك اح وهذه نع دلي ) سو ع بر يف 3 1 3 ريال عاجت هلاو + لآ
 ذآ )0

 1 كن بوحلا ع“ هل 1 |[ اف ءامدلا نحل وعدبو 8 تع ءاللا | قا رح فيسلاب هذ

 : 5 56 لاقرا تول 2 ا نولقري لاخر امل عرفتو امايث نك

 رس

 دق انإ هفصضو 0 هدحناو هناغا يذلاريهز نب سشادخ ريغل هتحدم فرصبي 1

 ٠ تاراغلا 5 ليخلا قفاّقعا نوقئعش ايإ رءاع وخل 4كم اوقو تانحلاو ا تكتيحر ىف

 نم تج وهو ءانعلا نه برض 0 ْن اهي رادن ل1 هان ع نب نسق ىرب

 5 ءاوتناو زيس ضر 1 مهل و اهي ندا

 راج ناو هتراج ٌةرغل ع ا ل ا م نأ هنا“

 ل دصتلا يذل يلواحي و يعابال هبناج ظاغي بوطخلا لع داح وهو هشعم 0 0 ايل

 * قيقر دساو ةغلاب هك نم هيف ءاحام عد شنق ناوتذ هلع ا أامضعب اذه

 ابك 2ك



 "4 ةئيدح ثاعوبطم

 رفظىتح « مساوملايف هدجو هازل اني ةرغ سلا لعج هرآت عضومو هموقرابخا يطا
 نم ميظع نك هدو ةباصأ 0 زاحملا يذب هدج لئاقب رفظو ( هلتقف بركي هيبالئاقشب

 ,رولساو يب رثيلا هيا قي دص ريهز نب شادخ ىف اف « سوالانم طهرالا اقبل و هموق

 د هتلحار ىلع فقاو وه اذاف سب دج يدع لاق أونا نق صاع ينال هعم ضهنف

 2.( مناك اف ورد فاجلا نم اهذفنأف ةورتضاح ىف. ةب ري نتيق ةتدطق" قرا

 : يطل ان سيق لوقي كلذ يفد ٠ هنود صاع وند تااغ لجرلا طهر هداراف سلق رفا

 اهءازا تاعح خايشا ةيصو غضا ملف ميطخلاو مدع كر

 ل
 مف هتباكنو جيطخلا نب 0 رق جرزالا تركذت جرؤحلاو سوالا بر 0 تلاد

 ةثراح ينب طاب سم ىتح هل ةالام دوري ني:ءالم يف هلزنم نم ةيشع جرفن هلتق ىلع ولات
 ادا هطهر ابوعم ةئيص حاصف هردص يف اهدحا عقوف مهسأ ةنالش مطالا نم ي

 لف د ىلا هوليق

 هيلع هللا ىلص يبنلا هاعدف دكم مدق ميطخلا نب سنق نا يذاغمل لماركذ دقو ١
 يف رظنا ينعدف ابحت مالكم عسل نا : شنق لاقف نارقلا هيلعإلتو مالسالا ىلا لا

 ٠ لوحلا لبق لتقف كيلا دوعا مث ةنسلا هذه يس

 رعشلا يف هتلزنم (4)

 ع هيتيكر لع اذح مث هتلحار نع لزنف قوسلا لخدف « نايبذ ينب ةغبان ةنيدملا مدق
 : هدشاو هيدد نيب سل يطخما نب سلق مدقتف ( دشني لجرالا : لاق م هاصعىلع لوح

 تهاذملا دارطاك اعمر فرعتا

 هذهو يخا نبااي سانلا رعوشا تنا : ةغبانلا هل لاق ىتح تيبلا فصن ىلع هدزي مف

 ساق رعش ديج نم ةديصق

 : ميطخلا نب سبق لوق دشني زي زعلا دبع نب رمح ناكو

 فيفق الو ةايالف نسق ايا من انينلالا ال
 فصقنت داكن ادي ورث ماق  اذاف اهنأش ربححك نع مانن
 فرت اهبجو فش 5006 ةيهال ٍفثو فرطلا قرتغت



 ةنب لج ثاعوبطم

 ميطخلا نب سوق

 ةناءيد )١(

 ةبتكم يف ةخمأ هنمو (رصم ةبدكم يف ةطوطخم ةضخأ هبم ( ناويد ميطخلا نب سيق
 1[. 5 يلف وك سروادت روتكذلاب .ةممهلا تحمص دقو « قورف

 ( نارودلا اذهع. .طىلا (اينواوي ) وقارق ة«ءاجيف تايقرشلا تاغللا ذاتسا 0 4

 نط 00 هيلع باق يذلا ناويدلا خساظ ماو ( عرس د ا قوق فيتا ركوصأ

 اذهل تاياورلا, نب أبتم عم ميطخلا نب سيق نعش هيف عج مح نتافد رياغ هذاتشا هيلا عفد م

 0 ذاتسالا هل 0 ,اهغتسالا] ةصاخلا هتيتكم هل دءاو (رعشلا
 ىكساؤوك روتكدلا عبطف «رياغ ذاتسالا رتافد يف دراولارعشلا نم هيلع مهبتسا ام ضعب
 ةزعسا ناويدلا قباطف ]6 كيد ِق ميطخلا نب 0 نسف ناويد صاللا ةماخ ُق

 يطخلا نب سيق رعش رسفو هلضفب هل ًارارقا رياغ هذاتسال روتكدلا همدقو ٠ رصم
 ناويدلا ىهتنم يف رك ذو رعشلا اذه اهيلع ههبن ةيخيرات روما ضعب ىلا راشاو ةيناملالاب

 صخلو مالكلا نم سبتاملا ضعب حيرشو « لوقلا نم ميطحلا نب سبق ىلا ل ان ام
 مسقلا الخام ؛ ةهنص نيعب راو اسمخ ناويدلا ىوتحاف سدق رعش اهيف لبق يتلا عئاقولا

 . يقص نيعرت وااعبس عج يذلا 0

 هرابخاو هتفص (؟)

 كييذللو وبا[ ةعيتك ءاهدي مانم لا كيبل و ا نو لا ىعاش وه ميطحلا نب يبد

 ( نيتفشلا رمح ا ( نينيعلا جدأ ا نييحال ورقم, ناك « نيدعام يدع دك 8

 ٠ ابلقع تهذ عر انا لجر ةليلح ةتاوام اع و سانلإو نيسغا« نم اناينلا قاري

 كلذل تبشنف « جرزملا نم لجر هلدق ريغص يبص ذئموي وهو ميطخلا هوبا لتق

 مق ناويد يف مالكلا رثكا اهيلع رد هدي جرزلاو سوالا نيب بورح

 ناس قع 4 نكيلا كيع<نم لخر هلذ ب لدق 'اضيا مطخلا و ,ا "يدع ناكو



 ؟4/ مالفالا ثارثع

 ( ةريل نيسمخ ىلا ةسمخ نيب حوارتي يدقن هازجب ةكحملا هيلع تنكح ) ملوفو
 زمالك دي ز حوارتو ) ةرم اذهو ةرم اذه لعف اذا ( نيلمعلا نيب حوار ) لاقي

 ( حوارتلل ينعم ال ) اههابشاو ةروكذملا ةرابعلا ينف ةرم اذهو ةرم اذه هالعف ( ينالفلا
 وا (سزيل نيشمح ىلإ هلل نم. لم ةازخ ةكحلا 1 كك «لاق نا يغبذيف

 ٠ ( اريل نيسمخو تاريل سمخ نيب فلتخي ) و ها ( نوسمخ هرثكاو تاريل سمخ هلقا )

 لثم اهنع ينغتسي نا ىلوألاو ( افوربلا حب مسن لجال ةعبطملا ىلا تهذ ) ملوقو

 «.: بانل: زم 7 قبطلا ) وا ( جذوفلا )وا ( لاخلا (ةلك
 (”تايساح )اما ( ةيفحلا دتايساح وا ةيفحلا هتايسح ملل كالا ةلود رهظا ) ملوقو

 انمار. ةيفخ انيتركلا كوطاوت إل يو : ساذقلا لكلا نيا زعل عونا الجم وانما

 ةقر هانعم يذلا سح عج ةزمحلا تعب ساسحاب اهنع ةضاعتسالا ىلوالاف ( تايسح )
 ٠ ( لايما ) وا ( فطاوع ) لاقي نا هلك كلذ نم ندحالاو اهفطعو سفنلا

 ٠ ها اهب صاخي وا اهصخي ام هباوص ( اهصلخي ام ةرئاد لك تغلب دق ) ملوقو



 نود نم ( رارم ٌةدع ) هباوصو ( رارما ٌةدع هعطاق ) لوف مالفالا تارنع هو

 1 انا خليسبا ايعج ايف لاقيو ةرع مجرب

 لعف نال هنم توحر هباوص ( تاحالصالا ةلأسم يف طسوتي نا هتوحر ) ملوقو

 ا اقف فدا ةراجب لمالاو .ةوات فيولا ءانعط قا وسند :ىدفتا اذا («اجوب )

 اا, نراك اذا لم ف دعق هلق هام: ياء( هءاقيتوجرتل انايزتع دفان الا ل( هللا وجرب ال

 ثنا هنم تودر لاقيف ( نم ) را فرج هيلا هتيدعت بحاواف صقخختل | نم قالا

 هنمو ( كوجرا )ال ينروزت نا كنم و>جزاو ( ءةوحر ) ال .( تاحال_صالا يف طسوتي

 [دج شاف طلغ ( نم ) نود نم رهلاعتساو ( نودري ال ام هللا نم نودرتو ) ىلاعت هلوق

 ٠ هل نطفتيلف

 (باهذلا لاحلا تضتقا ) هباوص ( توريبا باهذلا لاملا تضتقا اذا الا ) ملوقو
 اال 1| ترج هل ومن ىلا .ىدعتب .( باهدلا )ي لفت كلذكد را فرح نودرنم

 ٠ توريبأ ال توريب ىلا باهذلا لاقيف ( ماللا )آل
 ىف ةكحلا تناك اذاو:) هياوص ( اذك حرإب ىف ةنثك ةكحلا ب تناك اذاو ) ملوقو

 (ةنئاك)و ( نئاك) يتملكب خيرصتلاو اهيلا ةجاملاءدعل ( ةنئاك) ةلك ف ذحب ( اذكةدلب
 تانالعالاو كوكصلا يف امس ال ًادج ُساف طاغ ةيفزظلا ( يف )امهب قلعتن نينللا

 وا هيلع داتعالا عد نوديري ( نالف ىلع )ا ( نالف ىلا ناكترالا عدب) موفد

 ( هيلا نك ا عد ةتاوعو 0 هيف لمالا

 يدامح)و ( ىلوالا ىداح ) هباوصطلغ ( يناثلا دامح )و ( لدالا دامح ) لوقو
 كلارا ف وصولا ة 00 ( ةيناثلا

 ١ لضنأل ءابلا نود نم ( اذك هفلك ) هباوص ( اذكب ماحلا ةلود هفلك ) ملوقو
 ٠ هسفنب لوعفم ىلا ىدعتب 523
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 كن ادنلا وا راصتعالا

 0 لزم ةنالل 35 أذا زاصتعالا م

 ةضاف وروما ةيحفل وأ لجرلا عن :ثت روما ءاشفال ينافش وا يطخ ديد 5

 ٠ ددبملاب قلعتل
 غلبم ىلع لوصحلا ن. هب ونب ام قيقُح يف جياقملا هذهل لعافلا ددبملا ةين س

 رشلا نه هب هوفتي نا ديزي امع هناشل هب

 قول فلاخم وه هلمعي ام ناب عنشملادك أت ب
 ل« ايقرم لمس نإ قم ىلطبت (؟ ةعطقلا ) ٠٠+ ةداملا نا انه ظحالي نا تحيو

 ٠ هب ببدأ ًاررض اهب عجرتسي وا اهب نيها ةناها نع اني وعت لانيل الا لماعلا ددهي ال
 محاعملاب وا قوقحلا ب ب هيلعف عسوتلا دارا نمو ىنعملا اذه يف لاقي ام لج اذه

 + ةيانككردعلا زيرو هاما ونيل راق ابل

 ماتخلا يف نانا -الم

 باحضا نا امراصتعالا لباقي ظفاب اوحرمذي ل ةيمحتالا ةبب ؛رعلا محاعملا باحتصا نا
 (جاتتاش)ةظفللاو وكذب ةيسرافلا ةيحنر ذالاواةيكرتلاة جن ذالاو 3 رعلا ةيجرفال ام حاعملا

 ٠ نيبااصقنا!نمنيوا ودلاو حاعملا كلت ينام لعكلدي اذبف ظافلا ٌةدعباهوحرشف و

 ( اهانعم لصا يف .:باترم ( هتنش ) لعف نم ةقتشملا ( جاتتاش) ةظفل نا ةيناثلا

 نأ: اننكمي الف «دلع لميسي وأ قررا لبث يعم رك ذ نم اونكمت مل مهيب وعل ركأو
 مدنع اهدوجو مدعل ءاحلا هنم تطقس ( ( ند رج هتنش ) مهلعف نا لوقت

 8 نولوقيف ( دجوي له ىنعمب ( لياي ) لثم يف اهنومحتل اي ظفلل الصوت هانا اومخلاو
 هال هب عطقت ا ضو انزل رمان هيد نطاخ اذه 2( ل

 لايق ا كلا
 لكلا يرام



 حيئشتلا وا راصتعالا "244

 . اذاالا مبللا « رشبلا تازيممنم ةليذرلا نال «ندمتلا فة ذخ ال عاقصالا| يف نوفورعم ث5

 . ةحضاولا ةنيبلاابماعم نمو ةمي ركلا ةيضرلا قالخالا صاوخ نماذهو مهسفنا نم اودرجت

 ًانوناق رمالا ولوا عضو سانلا ررضلا معو جترفالا رايد يف راصتعالا عاش امو
 يف ريغلا قبس نم لواو ٠ , 55 3 نيظحملا» لسانلا ءال وذ هيف كوعدرب

 زيلكت الا .نم سانلل ةفاع 5 راصتعا لقتنا دقو٠ نويسنرفلا مرن يف مديك دري ام نس

 ةيزيلكن الا ةفاحصلا عادتبا نم راصتعالا : لاق هناف كازاب همعزي ام ىلع نيينرفلا ىلا

 ءاد رادتعالا نا : وراغيفلا يف لوقي هشراموب يضرا آلا« هذرف ىلا 51 لقن دقو

 ةفعحص) رصتعا ( صيعلا وا ) وسنع ناف قرطلا غطق نم مدقاو رب نم قدعا وهذ يدق

 ٠ هب وال قع هبلسل هوخا أهم هرصتقعا سدع نم

 رايا ١؟ يف الا ًانوناق اونسي ل هسنرف يف طبرلاو لحلا.يوذ نا لاح لكل عو

 ناأ نودب ةنوعللا وأ ةحرانلا رمصتعت را سانلا ناك كلذ لبقو 1111

 ةبذاك عئارذ ذختب مم :ملاناك اذا الا مهللا ٠ عافدلا ق> مهسفنا نع عافدلا نم اودكمتي
 ةلرة3 ًاروما كانه نا هوتي نا ىلع.( حينشتلا قشر هيلا بوصي يذلا ) حتشملا لمحب

 * هضرعو هفرش هبلست ًالامعأ ين أي نا نم نكمت* باصناا نا هوتي نا وأ هرضضت

 باعت ةيناثلا 0 10-6 ٠ ةداملا ناف خي راتلا كلذ دعب أها

 دست نملك: كنارف .٠.٠ 5٠ ىلا اكنزف.ه ٠ ةمارغب ون تاونمس سمح ىلا -ةئس ندا
 اس يكمل 31 ها ايافخ يشفي هنا اهب عزي ةليسو ةهفاشموا ةباعك ديدهتلا
 يف ترك ذ تاددتسم لن وا ابق وب ولا ادغاكر ان ءا ًارخ الام سلنخي نا لواحي وا

 ةقرو ا ةجح وا دنس وا ًابوتكم لصخمل هنا يا ةروكذملا ةداسملا نم لوالا مسقلا
 « اعلق وا ابلغ نا ةبيحو ماقم موقن وأ ةبيجو نا يوزن كذلك انين

 ال ( لاو ردقلا سا) ىف همت .ةقجيملا !ينعردل لاما: :لاشرلا ل 4)
 فورعملاوهو : انلق ( جاتلا ) صوصللا نم سلئخلا ىلع قلطأ م لصالا وه اذه. هباحصا
 فزالاك م دنع لادبالا ل يبق نمئالذ نا ىهاظلاو « رخلا .يف ءافب فاشنلا مساب تلا
 ٠ ]لءا ههاو ؛ قيضلل لزالاو

 ( 771: صصخلا ) هبيع وا ناسزالا ةنايخ نوديري نيدذلا موقلا ةلغادلا (0)



 كن حيخشتلا وا راصتعالا

 حيدم ينريغلا دئاصقنولحتل اسانا اذه اندبع ينو انينارهظ نيب ىرن نا بجلا نمو
 ىتح ةظولغم ةوالت ديس ماما اهولتيا سلاحا يف يف أيو ظافلا ضعب اهيف ريغيف مهضعب
 فكوتسإ ةخوسملا دئاصقلا كلت رشني نم انيأر دقو ( مهاردلا نم 'يشب حودمملا همم
 1 ال يل « هناسا عطق » ىلا لاصحلا مركلا عرمسف ٠ ىدنلا هيف مسوتي نم

 | ةلمملا سئبو لما سئبف ٠ داسفالا وا *احبلل ةيح

 مئرفالا دنع راصتعالا

 ماو فا حو نال « برعلادنع ةعويش جيرفال ادنع عئاش راصتعالا

 ةراضحلايف تارالبلا يف نوف ورعم ا موق مث 4 و 4 99 رارطلا» و

 . لاتحلا عادجلا ىعمب ةماعلا هلءءتساو

 وذت لاتحللا تف ظل 1نماورعلا جلت كيس ءابتام لوا هؤي ناو تكل(

 يذلا ياحلا هانعم و طاغ68 هكوب ةينيتاللا نم ةب رعم ةملكلا نا اندنعو ٠ ها ةئيحلا
 حينما وه ىرخا ةرابعب وا« اهيف ةدئاف ال ةمفض اظافلا هنم جرخيل احير هف المع

 اهذخا دقو « سورعلا جات يف الا ىنعملا اذهب ةكوبلا دجن ملو ٠ قطقتملا قدشتملا عطنتملا

 نيعلاو برعلا ناسلو سوماقلاك محاعملا رئاس مح اناء دزاولا طرقا حاص

 دمو طيحلا طيحمو برغملاو سياقملاو ةغللا رايعمو ةغالبلا ساساو حابصملاو حاحصلاو

 نيباتكلا ريغ يس اهودجو اذا انئارق ىلا باطنو ٠ اهدجت إف سونابلاو سوماقلا

 ١ لي زل ازكشلا انم ملواهداريا لحم ىلا ةراشالاب انيلع اولضفتي نا « احويلا انرمشا نيذللا
 عطقي يذلا اهب داري ةحيصف يثو قارعلا يف ةفورعم ةظفالا هذه رارطلا (؟)

 نموهو هيفام لس و لجزلا ل وا ( بويجلا عطقي يذلا : لوقن مويلاو ) نيباحلا
 قشلا/وا عطقلا يا هينئمع رطلا نم لاقي نا .نسحالا اعرإو عطقلاو قشلا ياراطلا

 ًاقباس عشت برعلا تلك و( تك ويتةلعنإ ) مساب زيلكمنالا دنع فورعملا وهو ٠ ساخلاو
 غيم اندنع ةفراعتملا ةروصلاب بويجلا نوفرعي اونوكي ملو ماك الا ءا نيباهملا يف مارد
 .-ديقلا الع



 حينشتلا وا راصتعالا ؟

 راصتعالا نا كنت ثيحب ثيحي ؛ رومالا هذه فاضامىلا ةلئاطلا:ةورثلاو ايادحلاو كلا واع

 يف هارت الام هيف رث ةدمعلا عجارف « ردملا لهانيب عاذ ا« رضحلا نيب عاش دق ناك
 ]رع 5 نعتراخالا منهداوب : اذه يف فنص ام لجا نموهف ؛ هريغ
 - قيضلا لالا اذه يف اهنع ينغ يف نحت يتلا ةمجلا

 برعلأ دنع اذه اند "ع ف راصتعالا 7

 علاط م ِ ادب ( داضلاب نيقطانلا دنع راشتنالا نم ًابنصن ةفاعصلا تذخا نا ذنم

 -. ب ريصعلا: ةراضملاب ةيجعلاهةلبلا قي نيغ هل حلل يا «نيكرمل ميلي

 ةهج نم لب « الك( هب مهعاوو هل سانلا قشعت ةبج نم نأش هل قبب مل لوقا ال
 : رعشلا ماقم ماق 0 [سانلا رادتعال امسالو « ءادجتسالاو لثوستلل ةل ! هذاختا
 ميلا ايف يرشدلا عمج 5 ءاعع تدغ دقف ( اتاجردنمو اهتالاقمو ةرايتلا نئوصلا

 لصرلاو مقل يف دمع اهيلعو 500 اني يللا و قربا ايتنواو يلا
 ٠ اهب اع, كب اص سانلا نوكي اهنودب و ةقطانلا ف

 اة الد فونتو روف دالي امإ ةلتنلا يف تييختتل اك قازعلا يف فاعلا كرت اك
 ةدامو ةئيه تعونث دقف « رومسدلا نالعا دعب نيئارفلا يداو يف فححصلا ترثك دقو
 رطقلا اذه فحص تازيمم ىرم يضوفلا تهصا ىتح يحانمو ةغبصضو ةغلو ايوضومو
 اوذخاف «راصتعالا»اهباحا فرعو الا « ردصت ىلوالا دادعالا تداكأمو ٠ كرابملا

 مب ةرضاحلا راجتو موقلا ةارسو نيفظوملا ديدبت نم هنورشني امم بعشلا رطشا نوبلحي
 مهفرشل ًانوص مهتفطالم وا مبلصو وا مهتعنادم ىلا ثور اوناكف مهتحار قاقب

 ٠ مرودص نم ةقفشلاو ةمحرلا تعزن دق نيدذلا فناعزلا كئلوا ةعدجل اهو

 تار رولا كلاتب تبعل ذئنيُخ ©« برحلا ةفصاع بوبب الا بوق نم ةبئاق صلختأ مو

 .٠ اروث٠ كانه تدغ يتح اهيئشنمب و

 ١' ااا ذإ 6 قب رصنمملا دز ديو يفاعت انونإقل ىزت نإ ةيماطا ةموحتللا فءانلماو

 (ررضلادشا ةفلالا نورمغي داغوالا ءالؤهلثم ناف ١ اهب اوغرذت ةعيرذ يابونهتمتت ىلا

 1 معلا يف بائذلا ثيع اهضرعو دالبلا لوط يف نوثيعب لب



 4 حيخشتلا وا راصتعالا

 عطق زاحنا باب نم نيمدقالا لوق هليسم لاسو ىنعملا اذه يداو يف ىرج اممو
 : ًاعطق هناسل عطق : زاحملا 5 جات يف لاق « ةيلهاللا دبع نم يدق وهو ناسالا

 موضوا:يئاي :لئابل علاق متاع اويلفقا: تريلا هنسوأ © هيلا هئاوخلاي كولا
 ءاةطلخل نايك ىو 0 يآ هناسلعطقا : لالبل ١اضيأ لاقو : ةكس

 لب يزامرحلا باذكلا يف هنع هللا يغدر يلع سمأو 0ك رد نيعب را ءاطخا ليقد

 ناك « لاملا تب يف وح هل ةرعاذه نركب ناهس :ىاطللا اي
 ٠ ها هرعشل ال هتجاحل وا هقحي هاطعاف زعشلاب هل ضرعتف « هيغو ليبشلا

 نم امهريغو ةيشابعلاو ةيومالا ةلودلا رباكاو ءارزولاو ءافلخلا خيرات علاط:نمو ٠

 هناسل ارق < ل ىتيف 8 ةردلا ديس ووك جام ارت" ارعشلا تءاري مالسالا لود
 ٠ حودمملا هب ىمأب ام لاملا نيما هزيجيف « ماردلا نه اذكب

 لاومالا يرويه وب ام ًاريثك يالسالا دبعلا يف يك ةيلهاكلا يف ءازعشلا ناكو
 مويلا فاخي ا« ءارعشلا ءا#جم نوفانخي ذئموي سانلا ناكو ) مهنال نم اًقوخ ةلئاطلا
 ةفئدزمملا ودع ةعلاؤ توفوكيزعل زمشلا ناك 35( ةوافلا ولام يارا تايراانورشا .

 ىلع دي 1نا ءاحهبلجرلا دي دهتب يا ةظحفملا ةنملا هذه نم نوشيعتي مرثكا ناك ا ذهلو
 0 ,<# ىعاشلا ناف. 6 لقلل وا ليخيلا لي ولا مث ليولاو ٠ ملا لاملاب و « لاملاب هحوام

 كسا نم رثكا مثرعشب ني.دقتسملا 2 4 ةوقما 0 هضرتي 1 ناك اذا ءاجم

 ٠ كلا اذه ىلع اوناكم رثكا لعلو ( ىصخت
 ءاينغالاو ءارمالا نوددبي اوناكأم ًاريثك مهئاف نونفملا اشيا نيرصتعملا نمو

 نيئاجملانوفاخي اوناك م مهنوفاخي اونكو ماردلا نم اذك مهيلا اوعفدي نإ « مهعينشتب

 ةيمالسالا لودلا يف كلذكو ةفادس هل نيبسابعلا دبع هيف مم ناكو ٠ راع نم

 ءارعشلا« ةنسلا عطقتأ » تناك اك « كيسا علت 7-5000 0 صعل | يف تأشن يلا

 نم رعشلا ةلاق هلان ام اهيف نيب ةقيادع ال صف : لمعلا هباتك يف قشر نعل دقو

 هلوق ىلا ٠.٠٠ ايلع ماو : هلوق شو ةمحت * ةرابع مالكسلا اذه يف نا نظن ( ) ١

 اذملو انهامل 5 يثو ٠ اهنع لقث ىتلا ريثالا نبا ةياهن يف ىرث ال امناف ٠ كلذ لثب

 ٠ يراجلا هانعم يف مالكلا مقتسبل اهيا هيبنعلا بحو
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 مخيقفتلاو ةراصتعألا 2

 برملا لع حياشتلا 0

 نبا لاق ٠ سينشتلا : اهم ةفاتخم ءاسعساب برعلا دنع اًفورعم ناك( جاتناشلا ) نا

 هعزفت ىتح هيلع عنشت نا وه : سيينشتلا : يسرافلا لاق ( 115: 15 ) نمصخلا قف هديش

 ي.رافلا هركذ ذا « برعلا دنع حينشتاا دوجو ىلع ٍمدق صن اسف ٠ هلتق براقث وا

 لئاواو ةرحبلل عبارلا نرقلا نم يسرافلاو « هنع اهولقن نيبي رغلا ناك ضير ةكاحن
 ٠ سماخلا نرقلا

 ديسلاو يراباز وزيفلا دي اهي ل1ن ]لقا 5 ناعلإز عنخ ءاجلاب حنش ةظفل لصانا يصهاظلاو

 هباتك يف ةبدتق اا دقف ٠ لي دج ىنعم ثادحال يلط كلذ لعفت برعلاو ( ىضت سه

 ْن اي مل ةدكا ف فرح ريغتب نيب راقتملا نيسعملا نيب نوقرفي دق : ناوقلل و

 0 تحرش ال يذلاوللا ءالل مطوقك نيبنعملا نيب ام فزاعتك نيظفللا نيب ام براقث

 موك أم رخأ يلا «ككيزردخإ د مق روع دك نبع ةنووا ناكل بورش » ةرورمفلا

 ٠ ( ؟5 : "5 نافرعلا عجار ) ةديدعلا دهاوشلا

 ناسنانم ج رن نا راصتعالا جاتلا يف لاق « راصةعالا ىنعملا اذهب مدنع ءاج اممو

 « رصتعي مو قبذساو 3 كح : لاق ٠ هوحولا نم هريغب وا مرغب لام

 ” 1 د1 وعلا رغك ةيئام الإ راك رصع نم وهام قطنالا.قاقتشات

 '0 | ني البا ةككلا مدليمف كيم امو ذدنملا نيضعب اديك ل ورلا نأكو امهر
 لاو « ادريغب .كسقلا .نع ىنغي اهب ظانحالا نا اندنعو ٠ هيلا اهنم مهفلا ىلا برقاو

 : ٠ لبي و نسهتسل امم تافدارملا داما ناك

 ؟ ثيدحلاب هز : ىضثرسم ديسلا لاق ٠ ريمزتلا ىنعملا اذهب برعلا دنع ءاج امنو

 ارضنو (نالغب نالق قع ل زاحلا نمو ٠ هاثفاو هثب ؛ ساسالا يفو ٠ هاثفاو هعاذا

 (رمز يف جاتلا ) هب هاسغا : تيثافددملا هركذ امو « ًانالف فثالف سمتز : ساسالا

 ةتئاش نم ةقتشملا ( جاتناش ) ةغرفالا قاقتشا سفن وه ذا ؛ تيرغ قاقتشالا اذهو

 0 ار ديتتملا نهيلتزا.ةقيقزرا انشر ةظفلللا منهو“ :ىشفااو كب ليعع ؛ لع زو ليغ. يا

 «تافدارما بابن ماضي اهِذاَخا نم عنامالو ٠ هب ف عدق روهشم رخآ ينعم نم ةبب رقاهماالا



 نى ١

 لباقم داحيا يف دئارجلا باكصاو هالعلا تيعأ ةيسلرف ةلك ءا101/096© ( جاتناش )

 برقي اموا ىنعملا اذه يدؤي ظفل ىلا هدشري نا ةغللا رباكأ دحا مهضعب لأس دقو ٠ اب
 موهز نابإ 2 مهعمتح يف ( جكافلا بيعلا اذه حاصلا فلسلا فرع لهو ( هن

 ٠ اراجيلا الو اًباس ال « اباوح رحي إف ( هدعب وا هلبق ءا « ينارمعل

 : روطسلا:ذهانبتكف ددصاا اذه يف انيأر يدبن نا لضافالا ذحا ايلا ل ط دقو
 هل نكي مل نا اهفعض وا ةغللا نع لوقب عطقي ال نا نرفتم يبرع لكى لع : الو

 فاح الاو مظلا نم اذبف ٠ اهينابمو اهيلاعم قئاقدو اهظافلا وا اهرارسا ىلع فوق

 ٠ هيلا ةراشالا ىلا ةحاح ال امم قوقملا

 هدشنإ انع+هنضتأ وع تحيا وان هراتتس وأ ءازدال ا بلخللا جنتنلا خارأق نيا 3101

 : ٠ هتلاض سان

 مراكف اراحينم فرتغي نا دارا نمىلا ءا هيلا زحعلابسنيلف لئاطب زغب منا : اًلاث

 للذي نم قبور ال(ناكاذاف نؤفدملاكاوا نؤف دم زنك ةقلراشسم ةفللا كاين

 ٠ هدوح#ل فا ال اذيف هيل

 اذ دل ةيضرفالا فلكلا :قعم نيشث“ىلا مدهت ةعم دب آل يذلا دنقلا اذه د

 داسفلا اهروتعي الو ةخونهشلا اهلانث نا نكم ال يتلا ةباشلا انتغل يف الباق
 ءاثفاب هدي دهتب لجر نم اهون ءا مارد لاصسا : اهتم داري 1 جاتاشلا )

 وأ تف.ىع*”اذا اَهِيلِب ارض هرضت ةيفلا ذي هنم تردض ةئنس رشن' وا[ هكا »

 وأ هعزفت يح هيلع عنشل ناب ءارييشتلاب ةديالبعل يا هه رتتكت كتارا عثر

 مهتيداب و مهتلهاج يف برعلا دنع اًقورعم ناكل عفلا اذهو ٠ المع وا ًابدا هلتق براق
 ٠ انرضحي ام اهنم ركذن ةريدك ظاقلأ هلو ٠ مهترسضاحإ



 يناسنالا عمتجلا ماظقنا نوكي اذاب 7
 يعانصلا لمعلاو يميبب لمتو يعانص لمع ضيا نيعست مسقنتف لمعلا ةءانص اماو

 تامولعملا نم ةبسنلا هدم راصف هروصتو هلع حي ةاناعم ىلا جاتحي هنال ةثر اهالعا

 ٠ ةراجحلاجارختساو ةلاملاةعنص يوذك ةنهم:ةل آو دكة عانص وغ اانزعس الاوتار هلا
 دانا نوكم اهب. اهعادجا (نضرا|: نيزيسق جليس ل ىعلاو ركفلا نيب ةكرتشملا ةعامضلا اماو

 اهبت ركفلاو للغالمعلاةعانص نوكينا يناثلاو ٠ ةباتكلاك اعبت لمعلاو ىلغا هيفركفلا

 ىلا مهبلكوو مهدراوم دايترا يف اهيلع ىلاعت هللا مهيكر يتلا قلخلا لاوحا هذبف ءانبلاك

 مهتفلال اببس كلذ نوكيل مهساهلا 32 همم نيب قرفود مهبساكم بلط يف مرظن
 دقق تللطا" ناو يفاو اكتلهأ ةتاردق مكازعب انتظف ربظاو هك فيطلب درفت نم ناوهسف

 فقوملا اذذه يف ةب ونلا يل ثؤاع اذا هيلا دوعا امث رريثك *يش ثحيلا اذه تايم نم قب
 . 3 مالسلاو

 يركلا يرض



 1 ينانالا عسحلا ماظقنا نكي ذم
 : أوزحعيف ةفلنخلا «نتياعملا-يف تالعتالا اوةلكتي ال يح ملايماو ملوقعب اهيلا ماده م 1

 :.نيبحو نم ميعفأنم ىلا مهل صوتو مهتجاح دس لعج هتردق تاج ىلاعت شاأقا 9

 : نائيش هو ابهئاوذب ةيناثلوصا ءان#:ا :نعاةيثداح يعف ةداملا امام تانكواةذامب
 فيراضعلا ودق ذأملا» للا قاموا" ل اعفاقلاب 0 سكلا اهل ازسلكعب نأ وب ماني كلا

 بابسا تراصف ةعانص يف فرصتو ةراجن يف لاقل نيبجو نم كلذو ةجاحلا ىلا يدؤملا

 ميرو ناويح جاتثو ةءارز ءامث هجوا ةعب را نم ةفورعملا بساكملا تاب>و ةفولأملا داوملا
 :٠ ايئاباواز كالو ناك ااهنح حرت ةغاعما ناك الا

 كلذلو اًعفنرعا اهيفدادمسالاو راصمالا ناكسو رمضحلا لها ةدام يهف ةعار زلا اما
 تدل د * :ك هللا ليبسيف مطاوما نوقفن نيل لثم) لاقف لخملا هب ىلاعت هاير
 ايابخ يف قرر ما ومعأ) ]سو هي لص لاقد ( ةرح لامس كك ناي عبس

 ةعق هل فرعا ام لاق ع ةءاس قرطاف اذه يجان ةَعق ام دب ولل ىرسك لاقو ( ضزالا

 عسي الرام رجلا ءا عرزلا ليفت يف سانلا فلتخاو ٠ ناسين يف ةرطم نو كي نايطلا

 ناكسو تاولذلا لها ةدام وهو ناويحلا جاتن ةيافكسلا بابسا نم ينانلاو٠ هركذل تقولا

 عطقني الامو. مبعم ةلقتنملا لاومالا ىلإ اورقتفلا راها مب رقت ميال مس ل ا
 وهو هيعرب ةفولعلا نع ىنذتس و «سفنب ةلقنلا يف لقتس ام اودةقاف ةلحرلاو نعظلاب هوا

 لووستوزهتتؤم ةلقل رسلبا مايلعا لها لعن ءؤاسنقا ناك بلحج ا كرزك سرع 07
 طاصملا ليدعت يف هقلخل ىلاعت هللا نم اًماحلا هلسرو هلسنب رثكا هيلع هاءدجو هب ةفلكتلا
 يثو جاتنلاو عرزلا يت دام عرف يهفةرامتئااماو ٠ مهيب عفانملا ةعسق يف هدابعل ًاداشراو مههف

 نول انما لاملب كاع قاتلاوإ ميهضالو ن1 نس ملل ,ناعون
 ىغ. ام قلعتل دقف ةءانصلا اماو ًارطخ ,ظعا هنا ريغ ىودج عا يناثلاو الامل

 ةعانصو لحم ةعانصو ركحف ةعابص : مادقا ةثالث ىلا مسقناو ةثالثلا بابسالا نم

 ىلع فقو ام امهدحا نيعسف ىلا مسقاتن ركفلا_ةعابص اما...,لتعلاو ركنا نيب ةكرشلا

 يو ىالثلا رييدتوم سانلا 0 رك ةحيرصلا ءاراالا حتاتن نع ةرداصلا تاريبدتلا

 فئاظولا شه هذهو ةي رظنلا راكفالا نع ةثداحلا تامولعملا ىلا ثدا ام ينانلاو ةرامالا
 ٠ مهريغو ءابطالاو ةا ةقلاك ملعلا ولدا امم موقي ينلا



 يناسنالا عملا م ءاطقلا نوكي اذا م

 : هباعص | نيب سو هيلع هللا ىلص تآ لوسر 2 ء1كالذلو ةفلالا بتاع ىلعا اذهو ةاماحمو

 ءاخالا لعوزش ىلع هما 7 بجي ناكل انهو 00 0 9 5 مهفلا كب زا

 ةيلعن عا لا ننلا خل اذ كك بدت ا 2 ع ب / نانا ا ؟لع نم < اًناطما

 ىلاعت هللا ءاضر ىوقت هاا ف ل مى وقنلاو ربلا ىلع اوذوأ 0 ه) ىلاعت لاقف ا 4 فو

 دوح ناعون رباان نا م 42ه عل ترو 255 قع تلو كا اي 0 مهيوتو سانلا“ اضر رزا يفو

 هيلع ةعابلاو بوأطم ض ىع ريل دبا تاب 21 :ىف يا قفل لإ اذب دوحلاف فؤئرعمو

 0 هيلا جات 3-3 اما لاح احمل لوو هداه واب او ارح 2: م م د اهؤ ء| تل سلا ةداعم

 لب ياعم لذب دوجلال اق نم لوق اماو . ةقاطلا ردة 2 ىلاتطو اال و عادل
 عضوم ري بتل ال دوحو فرسلل ناكل دود>وملا ند دولا ناكولو لئاغفلا دددحت

 ل همدلح ىلع كداف نم نكد د ءازؤعلا ناكاذاواهنذب باتكلا درود دقو

 . الخ ناك هنع رصق نمو عك

 رشدلا نحو مالكلا ٍبْيط وهف لوقلا اما لمعو لوق امضيا ناعونف فورعملا اماو

 نيه "ين ةربلا نا ينب : هينب دحا بطافخي باطخلا نب رمع لاق لوقلا ليمحي ددوتلاو

 ناك هرف فرسا نا.هناف ءاؤشلاك اد ءدحم ن نكي ا ضي 086-0 نيا مالكو ق ةلط هحو

 د اءنؤلاو هاا لذب و 01 8 ىلع لأ اماو دو ف 9 اقورعمن راك هيف طس و: ناو 1 ةماعلا

 ملل حالصلا راغتاو سانال ريا بح هيلع ثءد اذهو ةبئأثلا يف ةنوعل ار لاملاو سفنلاب

 ٠ لوح اهتياغل وعم ومالا #ةجاقوو لو

 مدع اذاوإ اان اهنم ىرعيال ناسالا ةحاح ن الف عا وقل انلخأ ٍِش 8 :افكلا اماو

 هقحمل يعم 2ىش هيلع نقلعت "اذا اند هل متل مو ةارح ء مدت / هسنل ماوق ٍِش 1 ةداملا

 هريغا مئاق لكل ذل اهنم هيلع رذعت ام زدقب هاند يف لالتخالاو هسفن يف نهولا نم

 اهيلا لكلا جايتحال ةبواطم ةيافكلا ةدام تناك امل ع ٠ هلالتخاب لئخيو هلاكب 15

 ” دءاكملا تابحو ةقازؤم ةبحلا تايساو تدس ريغ نم تمدعو بلاط ريغ نم تدّقف

 اهبالطا : ةءسوت | مابح تعش و ّ 7 ا 2 فاللتت الل د اعابب اا فالتخان وكي | ةيعشتم

 فتك جاه ةددلو ةحبف ايش نلف الف داو سلو ف تال قل

 مص



 م هو يناسنالا ميشا ماظظنلا نكن اذا ع

 هنايس ' تافكت لع هناف ةيلعلا ةبترلا كلت ىلا سفنلا لوصو كرايب ددصب ن الا انساو
 ٠ تيل الاب دوفاك عئارشلا

 اذاف ةمعنلاب دوسحم ةيذالاب دوصقم ناسالا نالف ةعماجلا ةفاالا ثو ةيناثلا اماو

 اقوا ءاَقلا ناك اذاو ٠ هادعالا ءاوها هيف تكحنو نيدساحلا يدي | هتفطخت اًقولأم افلا نكيرل
 !منصاعنب نق اقو هيغل دينكم ليقكالذل و هي دساح نم عناماوهي داعا ىلعةفلالاب رصتا

 نب ”1(لقلبااو قدح وذو ياكتلاب :ررءايم اوفا قدح: اذان عادقلا لا

 ددبدلل ريسكتلاو .لرهولاف تددب 'يهناو رسكت إف تدع

 هللا تراكن مو ةعامللا عم هتردق يا هللا دب ءا ةعاجلا مم هللا نا لقال
 ارممبب مشلا لابجلا تمواقف ةنوأ لاب تماتضت .ةغامح نا ارت ملا + 1 يش هز .الف ةعم

 يف نم تمهفاو ةدددعم مايا هس نييسلا تازطات  هررغادتج حس ارب هلا تامل

 ٍتصن ”دسو ليسا :لودجو ٌت قت نم ةعاجلاب كف برخملا كيس نم مالك قرشملا
 ايلف معلا اهب رد يتلا ةعامملا لضفب كلذ لك كح يقرب طخو ةدهديدخ تاكا

 ىلا مهقبتنا:مريغ اوكرتامل . آمان خيلقزشلا لع ناكولو يناسنالا عدتملا ةمدخ يف دجلا

 ةذه لع فسالا لك فسالاو ةيداملاو ةيبدالا اهعفا'» ترزغ يتلا ةلياجلا ةمدخلا ثالث
 فرصي و اههتفل هريغ يري و اهب عفتني الو دوقنلاب ةءوامت هتنازخ :لهك نادم ناك نأكل

 ركذ لالا ىضتقا لذلا عنتو لمشلا عمجي ةفلالا تناكاذاو تكاس نكأس وهو اهنم
 ةذوملا ( 4 ة:ضالشللا () :ةنارقلا عا قمل( نيل ( 1 ةيلخ في

 نم عنمي و رصانتلا ىلع ثعبب هنالف ةفاالا:تابسا نم.لوالا ضو نيدلالما»اربلا( 00

 ىلع ناثعبب ةبارقلا ةيمحو ماحرالا فطاعت نالف اهيناث بسنلا اماو ٠ ربادتلاو عطاقتلا

 براقالا ىلع دعابالا :العتسانم ةفنا ةقرفلاو هافانا نم ناعنعو ةفلالاو رصانتلا

 اتطعدشما ةاوب ألبا ةحردف اهيف د ثوافتث تاجرد تساللو مهلع ميطلست نم ايقوتو

 كفاياش يف عس ا ا 00 ةريغو ةفنا مظعا تابصءلاو ٌةونبلا ةجرد نم

 قع تاليض :ةلضاوم ةمالف-ارعلاث ةنماصملا اماود كولطملا فاضلال نعل ركل
 اناقة راما ارق ا مقجاف راثثاو ريخ ىلع تدقعناو رايتخاو ةبغر '

 ءافو كلذب ثدحيف ةافاصمو اصالخا ليملا قداصب بسكت اهنالف ابعبار ةدوملاب ةاخاؤملا '



 يفأ مالا تل ءاظتنا نكت اذأ : 922

 هب ١ ءاهفلا ب "كلا 51 دب روهأ هللا تاحلاصلا لمح ل هلاثما و اذه و 6 لش وضعو

 ةطاماب يد كللخ 2 معا حام 3 لمعلا 5 دك طوف ك2 "1 9 وعل ع يع وه

 1! قريد ىت ءاوملا يعرو نيتاسلا 200 نلعاؤلو.ءالباا سو ىينزرلقلا» نيرطتللا
 ” لذفاو 0 قدي معاكم قلل انج نالت . ةناعالاو فويل ةثاخاو ريشالا كف
 لنع كذ هنا هنع هللا يضر كلام نب سنا نرع ىورام اذه ليلدو هدفنا هرملا لمح

 الزنم انلزن اذا اكب غيحاجت ع رس ليو سيرلات اقف لجر !سو هيلع هللا لما يعلا

 و ا هود نك ملاناشرا اذ ةكقليإ نع ماسلا

 ٠ هنم ريخ ملك ل اق هللا لوسر اي انلكاولاق ا عنضو «ةقان فلع' 1 اك نق

 00[ كلر ولا ايولم ةطاتستالا ةكياإ مقتا هيف اًملغ كررع قماهزك نا ةضالباو
 ايدلا لب ينا- ١الا عونلا ناخ دقف هو ه صالخاو ء يطب كلذ يف هلامعسا هيلع

 ٠ اضوع كلذ نع دوي لو نك ةايسلاااو كام عفتنا هنال اهرسساب
 لقف ظحاجلا لاق 1م هيلا ناثروي براتلل ضرعتلا كرتو ةدابعلا يف لغوتلا نا ىلع

 ماقف دحملا يف وهو هؤاطع اموي هاتاف اهيف نيلغوتملا نم رفا يمد | اننعا نعي حا نكي

 اقيم يي ل تورك هركدو هل لا وامل سنن مودل

 ذختي ف هلعنة سم تقرسو ٠ هلولرع لا دعنا قجتاباو ها هللا ايس لاقف هتكرت نا نعب لاملا

 ١ لنج الا لاقد أف اهفرسإ ليج لدا فلمن دعانا هيكل اق و: تام قد العن
 موقا مهنال لو مهيلع موكحملا نم لضفا ماكحلا ةماسو ةيعرلا نم لضفا ةمئالاو ءافلإلا
 ودعيال ءالذم عفننرال دابعلا ةدارع نم لضفا اذهب مهلعو سانلا ىلع دراو قوقحلاب

 كارتو ةدحولا رثكأ نملالا هلبلا ثروت ال ةدابعلاو ,عي و صخي كئل ا
 مثدبعأ نم ٍ ري ال راص ىتح 31 اوراص كانه ٠. ل ةفرعملا لها ة ةسلاحو سانلا ةلماعم

 : 0 الو ملح

 ذشراب رات ةعيطم سفن )١( ءايشا ةثالثف هدحو ناسنالا لاح هب حلصي ام اماو

 ةيافك ءهوركملا اهب عفدني و بولقلا اهيلع فطعتث ةعماج ةفلاو ( ؟ ) ”يِغلا نع يمنثو
 ةعبطملا سفنلا يو ىلوالا اماف اهب هدوا ميةتسي و اهيلاناسنالا سفن تك خام الوم
 (عوسلاب ةراما)ىلاعت لاقاأك اهمال هةكلماف هتكيلم هتصع اذاو ابكلم هتعاطا اذا اهناف

 | كاذدحت نياو هل
 ل



 ني يئاسأالا مهلا ماظننا نوكي اذ امت

 لادتعالا نم ذو لدعلا نال فرسلاو ريصقلا.ىت جااح ف طمسوتلاب أهيف لدعلا نو

 نيعضقأز نيفلخن نيب ”تلاكتم ابعاق“لئاكفلا يفك كلذو لدعلا نع جورخ وهف هزواج |

 طارفا نيب هناف محلاو نبملاو روهتلا نيب اهماف: ةعاجتلاك نيداي ذر نيب طس وتريخا لاعنا

 . هعدوم اذه - اع خريفتلا ةيبرت الع كالذ موا 1 ه4مدعو بضغل

 ؟يربلاهيلا نكسي و محملا هيف رشتنلو سوفنلا هيلا نئمطت ماع نمأ ةدسلا نمعبارلاو ٠

 8 فيعفلا هل نسل ْ

 كش موف لقيف ريقفلاو ينغلا هيف كرتش و سوفلا+ ف عسل نصخ سماخلاو

 لاو :ىغلا ىلا لوو. بضاعا نال“ لضاوتلاوةانماوملا كا متسع قني
 تنك ذل لاملا راضم 4!فرعي و ه.حاص كيفيبرإ ع رتقانأ ءاؤسأ| و ةنامالاثرو

 امهدارفناب تصخلاو نمالا ينعا نيد الا يدع دع اذكه هللا قدح هنم درب مو هلح ن

 هيجيلاو لدعلا ةرماعنا ىرااناو عمتحما ماظن يف كت نم عمد جلا حالص بابسا ن

 ٠ نيبيدس اهثدعإ موزأ ال

 الولف هباعيتسا نع رمعلا رصقي ام ءانتقا ىلا ناسالا وعدي عسف لما سداسلاو
 ماشا خللا قناع سب راعال هب وكت ايمن اسال والا ماهاالل عفتني ريخالا ن

 كلذ ودم نانختاو ثرحا# ئطازا نه اهرب كسلا 3 راش وفا يطل

 عو ايندلا هب ترحعف لام آلا عاستاب ءةلخ ىلع ىلاعت هللا نم كلذلف هرامعا هل عسنن ١
 نم لدالا هاقبا ام يناثلا اي دنعب نرق ىلا اهارععب لقتنت تراصو اب>الم

 ةحاكلت ناععالاو قلد انارسا نوكتتل اهتعش نم يناثلا هثدحا ام ثلانلا مري و اهترام
 كسدعت الدهموي ةجاح دحاولا زواحت ام ةريصق 235 الا كناكوو 09 اهروما

 الو تنل اهيف 2 ال ىح لاح ءوسأب هدب نم ل لتنال فتاك هدول يرورمم

 بالتس|يف يعسلاو اضعب مهضعب عفن يف اودناستي نا اعيمح سانلا ىلعف ثيل اهيف نك

 مهعفنا هيلا هقلخ بحاو هللا لايع قاماف هتقاط رادقم ىلع لكت ارسغملا عفدو تاريخ
 نععءاو وززالا نا لبجلا 4. اق ىلع نارنم ضعا ن / :لئدقو سانال ميعفتا سانلاريخو ه٠ هدا

 7 نع مهند فورعملاب مثسعاو ممم طظالتخالا لع ًارواق هنؤكا مم هنيدل لسا قل
 عائحالا ةئيحلا ع 0 كالذك نكن هو لب زحلا باونثلاب هيلع دوعي تالذ بسح
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 ينانالا محلا ماظننا نوكب اذام نس
 هب وأو ةعاطلا ىلع ثعبز و ةفلالا ىلا وعدي لماش لدع ةتملا هس نع

 نب رهعل نا مرحلا لاق دقف كولملاو كاملا نمالا هب ماو لسنلا هب ل داع
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 ا باحملاو سرملا مر ذاضف ءاطو الو الغ الب 5-5 ف مان 5 باطخلا

 مهتانعامدعب نوكي و هتزودح يف نم حم سدئرلا ل دع ثالث لدعلا تابماو 00

 0 سدؤرملاو ابكاح عم ةيعرلاك «ةوف نم عم ناننالا لدعو ةوقلاب ماع كعاحتلا كلرتو

 ع ناسنالا لدعو ءاالنولا قدصو ةرصنلا لذبو ةعاطلا صاللخاب فك وهو هسدنر

 روهالا هذهف ىذالا تفكو لالدالا ةبناحنو يلع ةلاطتسالا كرتن نوكيو هئاقكا
 ناسنالل مزال لدعلاو اودسفاو اودسفف ءادعالا مطاقث اوعطاقث ءافكألا يف نكت مل نا
 هيكراذل ىخ انلظاح لاما و ايذصفإو انا لمحات ءدعب هتك لع ظفاحي ناب هسفن يف ضيا

 لدا يرانا الت ايزل نا اال دفق عازل :نبياقيلق اح قيوداودلتالا ايم
 اهدارفا نيب يوسإ ناو اهتاجاح دس نم عئارشلا هب هتناك امي امل موي ناب هةثاع ينو

 كدال ها نيب اوادعت نا ؟سمأي هللا نا) لسو هيلع هللا ىبص يبنلا لوق نورت الا« ةلماعملا يف

 ةزاغ او ةءازلاو ةعانصلا فن يتلا ةثرعملا بابسا لكيف مزال لدعلا لب (لجقلا يف ىتح

 هل عسا امل اهيف لدعلا ةيفيك نايب اندرا وأو معالا ناويحلاب قفرلا هنم يذلا ةرامالاو

 الاموعم لعفي الف هسفن نم سانلا فصني نا وه لدعلا ني رعت .يف ”ىث عمجاو ثيقاولا

 سلام ناسنا لك يوعدناف هلهال قا ةفرعم ّّضا لدعلا نمو هعم اولعفي نا بحيام

 نسحب ا ةفيظو دإقث وا ارفع كل ىطماعت نمو ذاق ملتعا عمتجما ماظن دسفي هيف

 هصاقتنا ف دخاَو سل يفلا ةلزاملا 2 هاك و هلضؤ لضفلا يذل فرع ' وا ف مايقلا

 يعادد كر اهلكو ضاع وأ ادد ا وأ ةلهاج كيل وأتم 0 هوت قدا هنا ىعدا وأ

 ديضو#ب لاق اهتغاضاتنيكو لثق(ةعاننار ظعنافب ةنامالا تعيضاذ )اي هدأ" فو «داتسفلا

 كيلعةمالا تضقتنا مل هنع هللا يغربلاط يبا نب يلع لجر لأسو ٠ هلها ريغ ىلارمالا
 ترص انملو مالا ,ظنتنا مهتيعر نم انا تنك امل هل لاقف رمعو ركب يبا ىلع ضقتنت مو
 ةراخا نمز هءم ناك نمو العنا يا: لوقث ام ىلا شالا راص ىتيعر نم كلاثماو ثنا

 قلاب هل فرثعي م نم مف ناكف ُِى ةريختو اما نيرمعلا 3 نوذرعي اوناك نيتفيلاظا



 مرغا يناسالا غمشملا ءاظننانوكي اذا

 نم ظعاولا ليق دقو معتملا يف علا ريثأت تابجوم نم ملعملا يف لم!اف نيدلا تايذتقم
 ةلضافلا قالخالا فو معلا 7 تادج فاثعالا ةنهيتنما 1 هلوقب ال هلعفب ظعب

 وه رجازلا) اذهوز لب طال باكير نعال ايري ملاك سل ل
 لاق نم لوقب دارملا

 رجاز امل اهنم نكي مل ام اهيغ نع سفنالا عجرت ال

 نايعالا هب لقت يذلا ريسك الا هنال ةيمهالا نم ةبانألا هذبب نيقلتلا ناك امناو
 مالكلا راثآ ماد راكفالاو راكفالا راث [ ئاد لاعفالا نال لاوحالا هب لوحتنو

 اخ لاعفالا تناكف ًاريخ راكفالا تناك ًاريخ ناكن ا سوفنلا ىلالضاولا:ءالكلاف

 انيمي بولقلا نع يذلا وهو اهؤديمو ءايعدلوفع لصالا ا وه مالكلاف( ى 7

 ا انزال هفالخ ىلع دي عقاولاو هريغتن ال قالخالا نا | لاق نك م نحال يلاو٠ ةلاىشو

 9 تاكا .عوط ريصت يزابلا اكبف. بيد علار هعبطاع 2 يشحولا نازي

 نا الواو ةجلاعملاب اهتافص لدبتن نورحلا وا حولا سرفلا اذكعو يهتنيف هاهني و رتأيف
 بترت و حيبةلا نع يهنلاو نسحلاب سالا اهيف عئارشلاب لسرلا هللا لسرا امل لصاح كلذ

 ٠ اكقو اثسح قالخالا ىلع باقعلاو تاوثلا

 ةيقرطلا عنب مهماّتها نم دشا ةعنصلا هذه يلاجد عنج رعالا اواذا ينةعاول اذبحايو

 ةفداصملا «”دعاس اير لهاحلا عاسحالا تييط نال دشا انه ررضلاف بطلا يلاجد نه

 ةيبدالا هضويرم ةانضب يدوي هنا هي ةييشيالت لوقنلا نينظامارميبطي و

 + ةرخالا ٍف:ئارنءاقش ىلإ هلضرإف
 صاق ةطلس وذ يا تاطلم ينابنالا عمسجملا خالص اس يلا هجشلا مف يناغلاو

 هتوطس دك ةقرفتملا بوأقلا هتبيهل عمت و ةفلتخلا ءاوهالا هيتس وسلا

 ةبلاغملا بح نم سانلا عابط يف نال ةيداعلا سوفنلا هفوخنم عنتمو ةبلاغتملا يديالا

 وهو ةوطس يذ عدارو يوق عنامالا هنع نوكفني الام هودناع نمل ربقلاو هوبا ام ىلع
 ناطلسلا عزي ام ليق كلذلو اهييعاشا ىلا خيوط لعدنلو ملا نيل ىف يذلا

 ىلع مئاقلا وهف( هلام مرودص يف ةبهر دشا متثال) ىلاعت لاقو تآرقلا عزي امزثكا

 ٠ اهحالص ليمن دسفن نا قالخالا نوص



 يلاسنالا مقحلا ماظننا نوكي اذا م

 اهتالاعفناو مئابطلا لاعفا نع اوغحب نيذلا نيبعيبطلاو هودحججل هدوحوو عئاصلا ةفرعم
 نا اك بة نم لص داملاو تابتلاو ناويحلا ةثالثلا ديلاوملا نم اهلعافت نع ردص امو

 لدعب نيد نم هل دب ال لب حيبقلاو نسما ةفرعم ىلا ل وصولا يف فاكر يغ هدحو لقعلا

 امب و دقعلا ةدقعيعف ةلضافلا قالخالا هبابل يذلا حييحصلا نيدلا ميلهت هك انا وت
 تادلطتا 0 اةبارينك كاف هددصب نحن امل ساسالا يه ذا دسف ام دسفو حلص ام حياض

 ال ام هنم سبل ام نيدلا يف لخدا هنا:املوا نيببنتل كلذو ملصا امم رثكا دسفاكلذإ
 تناكف لقنلا مسيحص اهدي وب الو لقعلا اهلبقي ال تافارخ نم داتتنالا كحم ىلع تبثي
 كدرفو تضاب جذاسلا م اععملا عضوا ءاضقا لا تاققانلل و مولعص ةرذ اعدعم عامد ف

 ل11 مو هنا م ما ةيلباق هيف لحم يف تعرز الك اهحاتن دادزي اذكهو

 ثوراه 0 ينوأ 3 تابيهو هلوق هج تدقتعا ىد ومص عددد بذاك عشت ع

 حاضرالا نمليلقب نيب نان بجي انهو هتالبعزخ نم مهئاهذاب قلع ام ليزي نا توزامو
 دقف لالحلا ذيذللا ىهتشملا لكا نع عنمتلا دهزلا نظ نف نا ( هلاح هذه نم لاح داسف

 اا اللا اهلا اي) لاعب نيل راب هب هن ظافب اا قيعفإلا تطاخ لافت هللا نجل عطنل

 (آجلاص اوامعاو ثابيطلا ن نم اوككاودنلا نتذلا اهيااي) مللت( هانم اوعي كادمظلا

 جرخا يتلا هللا ةني زءرح نم لق) ىلاعت ةلوق كلذ نم حرصاو ٠ لالحلا ف تابيطلاو
 مهغعب و لضاو لض دقفنيدلانم هنا ًادقتعم كلذ لعف نفق ( قزرلا نم تابيطلاوهدابعل
 ناك سو هيلع هللا ىلَص يننلا نا عم اميصت هتبشم ةيس عشتب راقشقت ايرز.اسابل نسبلي

 | دج كافر دهدلا هذي امشم اجترت ةنئاع رت قلو( واعي جلم) بنص قمم ينل نك شبع
 ىثم:اذا ناكو رمع نم.دهزا وها. هللا: ناحمس تلاقف:دهازباذه امل ليقف هتلاك اناح مِتَسا

 ٠ عجوا برض اذاو عرمسا
 يزب ايزتي و وه هجانحي يذلا ماعتتل ىدصتيف معلا ىف هنكف مدع يلاغلا كديسإلا#

 صقانلا معلا هول -- مو كلذ نع ةرابع معلا نا هعءانظ همادنه ناقثآو هساباق ب وزن نم

 هنا هنع. لاقي“ نا نم ,ًارذج مع ريغب ينفي نا ىلا هيحاص وعدي ةنال مااا لبخلا نم رش

 نكي لذا نيدلا هفرعي ال امم نوهتشي امم ماتفاف ءاينغالا وا ءارمالا ىباح امبزو لداج

 كلل ءدع لهو ورخا ايببسا كاندو«ةركي موا لزوقلا فرحبز قع هلع دعدري ىدح اق ايملاغ



 1 يناسنالا عمشجلا ماظلنا نوكي اذا
 مهب يددقن ول اذبحايف فئاظولا يف لوخدلا ق> هلوخت يتلا ةدابشلا ناتمالا يف لانيل

 ىلا هللا ؟ظتفح اووطلا غل فئاظولا لين ”طورش نم البعو اذع قالخالا لعخ يف نالا
 هال ٠ يف ةموظنم ٍث ورشدلل ماعلا بالا هنا دونحلا هيف دقتعي يذلا يدنملاون ام عئارش

 يرجينابجي يتلا *يدابملا اهنم ءايشا ةدع ىلع يوتحت باب 1؟ ىلا مسقنث رعشلا نم تيب
 ماظنلاو ةفلتخملا تاقبطلا نم لكل هاو ”ارءالا تابحاوو ةنيدملاو ةرسالاو درفلا اهيلع

 اهتاقبط عوضخب ةمالا ىلع يضقأ امهادحا نيندعاقب هلك كالذ صخلو يركسملاو يندملا

 عبرا ةمالا لعجو « ةي ونءملاو ةيسهلا ةراهطلاب درفلا لع يضقث اهتبناثو ضعبا اهضءب

 لعح هنيب ولغم او ىئزشالا عع نوفرتحاو راجتلا عع قردجافلاو ككل تاكل تاقبط

 نرقلا يف دجو م ةعبارلا ةقبطلا ةرهاصم اهيلع رظحي" ىلوالا ثالثلا تاقبطلل ةدايسلا

 لكاس و ”نماسالا انها مزهقسو وتب فعلت 5قارركاش عيبا نك هذاا رق الا
 اه: زيخن نم نانبالاةنلطنر ام ةلبشفلا نازوتنو انتم ةقاوالا عئارشلا ماما ساناا ناب

 ىلع هلغذو هاوقتب لص#ي تناك ة قبط يا نم "يرعا لكن او ةينيدلا رئاعشلا نم هب موقي

 ةرابطلاو تاوبشلا ةمواقم ىلع ةئزعلا ةوقو ملعلا و تس كثجلكم نايشالال ازال
 نيلجرل!لقغ توافتل هلبق نم اذه فااخ فيك اورظناف'٠ ها ربلاو رْبَصلاوأ نسانلا بحو

 ءاندلقام لقاضرأ اليلدلا و ل ويعس هزم داش نكي ايان اًعيفو تركت عرش
 ناو :ةويشلا# ةشيو» يلا لو ةضايكرلا لانا وع نقلا نونادفالا!ةنضؤاةلااهلر ناك

 ىعست ةفئاط مهن« ناف ماسلا عبطلا اهنم رفن يتلا ةلفاسلا قالخالا نم ةيشتكم قولا
 نفغيو اه اؤضاوءاهب واقل كم وتم ناك نيناجتوت دود عوشولتختنا١ا(هنتلا هللا

 نال نيبيلكلاب سانلا مهبقتف راتسالب تاقرطلا يف طوغتلا ىرتو سانلا رئاس نم مهريغ

 الف هذخاو 'يش ىلا ناسنالا جاتحا ذا هنا سناجويد *ارآ نمو . بالكلا قلخ مهةلخ
 حيبق لعف نم يتم! ال ناك ناو سلا كعمض نماءاببللا قا غزز واكو هلط ل

 ٠ سانلا ماما ءايشالا

 يفلا اهنيناوق هذهو دوجولا يف ةقي رعلا نانويلاو دنلاو نيصلا ثالثلا مالا هذه

 ةيندملاو إءلا اوهذخاي : نيذلا ةفسالفلا ءارا دادعت اندرا وو يواعم عرش ىلا دنتست /
| 

 ىلا لوقع مده مل نيذلا نيب هدلا مهنم نا ينكي و لانا انب قاضل نيدلا قي رط نم



 يناسالا عمتخلا ءاظننا نوكي وام قلي

 ظ | وساد ايندلا حالص يف ةدعاق ىوقا وهو هنودب مظتنل ال طباورلا كلت نب 5
 مثرطف ذنم هقلخ ىللاعت 9 لضي مل كلل كالذلو اهجءالسو 3 ااذتنا يف 8 روهالا ىدجاو

 ءارآلا مب ناتي ال . كح هك نوداقنإ ينيد دا ةدعاو يعرش الكت نماعالا عع

 حيببقلاو عئارشلا هعيست اه نيا نا حيح صل اوهو ليق انه نمو ءاوهالا مهبفرصتن و

 ٠ حيبقتلاو نيستا يف لقعلا ك2 نمل اقالخإ/ ءاصق ام
 ةقيقح درسا ةفرعل يدعّت ال اهناريغ ةندح ءاش يضفن 8 لوّءلا نا من معن

 توافتل ا هيلع عمجي ال اهددع نم هب ين العب نا بااغلاو ةفداصم الا ةعب سث نودب

 يذلا نيصلا كول ّ نوش نا خيراتلا ىور دقف نلأ تع ماب !؟هباعإ ولا

 تابجاولا نمل دعاوقسمخ هتمال عضو داليملا لبق نب رشعلاو ثلاثلا نرقلا يف ناك
 ةجوزلاو جوزلاو نابشلاو خويشلاو اياعرلاو كللملاو ءانبالاو ءاب الا نم لك ىلع ةنيعتملا

 ن ركنا دب الف لاحلا ناك كالذ ليصفت كاداخ هلا انل | نيب و هقيدصو قيدصلاو

 نيحوزلا دحا تام اذا هنا ناالل مدنع هب كاملا نم ناف عئارم دلل ةفلاخم اهنعوب يف

 [ 17 ميكا سويشوفتو 2دال انكيااف دجو ع اق رينيال ىح فوج 520000
 نيب د اهياع موقث يتلا اهنا لاقو ةثالث ةيساسالا سيماونلا لعجل داليملا لبق

 د 1ع تيلعالا قئاضنلا كانو اقوا اباد لجيل و نيالاو الار ةيعرلاو كاجلا

 الب هقح ى> يذ لكءاطعا يا لدعلاو مني زيبق نودب هاج ءانبال 0 هي

 نوكتال ىتخ اهب انما ىلا: نايدالاء تخسر ىلا تاداعلا لع ةظفاحلاو رخآ ىلعدحال ليضفت
 اهتائئس نورطاشتي و اهتاندحي * هل نانا اروع داب وورطللا و نةيشاع اقل جل الل انقل

 هرييفالاقدنملاو+ عادم الو ليلشت كا اه فادي ةماعت الا زادك

 باللطيم كازلملا يوي نجاللا
 هاك نع هحورخ عم ةذحاو ةيشاعم ةلاح ةمالل ن 0 هك ثارت

 ماظن ىضتقم هدم دب ال سما ةشيملا فالتخا كثراف عئارشلا لكل فااخم ناكمالا
 ا ارعاعل يف درو دقو يكحلا قلاخلا ةردق ىلع لئالدلا لدا نم وه ذا نوكلا
 نآلا نبأ ميكحلا اذه ب !اعت " مو (٠ قزرلا يف ضعب ىلع مكعب 00 مهني

 اهربظتس نا مدع لع با لك دب الونيصلا تاماظن رادماحيلعو هموأ نيب ةيح



 م يناسالا ممسحلا ماظننا نوكي اذا ١
 ةيدأت مدعو ةرفتلا عاوناك ةعفنملا باصتغا كلذ يف لخدي و ٠ عورّدم ريغ هجو لكو
 ٠ ةموقتم ةعفنملا ناف هرحا ريجالا

 نكي ال رصم ضرانم كجرخا يذلا كملا برلا انا ) ةاروتلا لوقنيب نراق نمو
 امو قوف نم ءامسلا يف اممام ةروص الو اًتون الانمت كل عنصت ال ياما ىرخا ةمحل ا تا
 قطن: الا نهدبتاالاو نمل دضت اال. .نطرواللا تاع «ءاملا قامو تحن نم ضرالا 3

 نزتال لتقثال ضرالاىلع كمايا لوطت يل كماو كابا مركأ الطاب كملا بلا مساب

 نآرقلا يف ىلاعت ةلوق نيبو (٠ لنا كبب رق تدب هتشتال روز ةداهش دهشنال قرسن ال
 اهمال 6اس وظلال, و يهم كودتالل نا ميلع مب ر مرح ام لتا اولاعت لق)

 الو نطب امو اهنم ربظ ام شحاوفلا اوبرقث الو مماياو ؟قزر نحن قالما نم كدالوا
 اوفواو نسحا يف يتلاب الا ميلا لام اوبرقث الو قحلاب الا هللا مرح يتلا سفنلا اولتقل
 مكاصو مكلذ اوفوا هللا دهعبو ىبرق اذ ناكولو اوادعاف تلق اذاو طسقلاب نازيملاو ليكلا

 نع 5ب قرفتف لبسلا اوعبتئالو هوعبتاف ًايقتسم يطارص اذهناو « نوركذت ككعل هب
 -.( نوقنل لعل هب كأصو كلذ هليبص

 عرش ) ىلاعت هلوق ليلدب دحاو ةيعاّمجالا ةئيهلا يظن يف نايدالا نساشا انا مغ

 ىسيعو يسومو ميهاربا هب انيمو امو كيلا انيحوا يذلاو اون هب ىصوام نيدلا نم 3
 شرا شي اماظنو اًقوقح ةيعاتجالا ةئيبللنا لع امكف ( هيف اوقرفتنالو نيدلا اوهنلا نا

 ىلا جاني هليصفت نال الامجا كلذ نيبناو اماظنو اًقوقح كلذك اهنم درف لكل نا عب

 هرمداب هماظتناو عتحما حالص اما اهنم تاذلاب دوصقملاو عئارشلا ةدب ز وه ذا تادلحت
 لدع( *) هاق داع 1 6 نيد ( ١ ) ءايشا ةتس يف دجو ءارقتسالا ىدإف

 هنال يقيقحلا نيدلا املوا ععسث لما ( 3 ) مثاد بصخ ( ه ) ماع :ىما( ؛ ) لماش

 نئازغال«ارجاز: يصب «قغت .اناواررا# رع تولقلا تنطعباو اهعاووش عا سوفلا فرط

 ةعك ةزي نع ةما شنعت الو نيدلا ريغب اهيلالضوعي ال تافضلا هذهو ٠ سوفنلا ىلع ابيك
 لاقموه نيدلاف نيدلا دعاوق ريغ ىلع لئاضفلا ىننل نا نكمي الو لئاضف الو بادآ ريغب

 دب زااناو ندللاو نطولاو ةغللاو قي كلانا لبق يلا عاتجالا طبادر ىوفاو رورشلا ٍإ

 دإب الو لييبق نم انوكي م ناو هبهينش الا ناسينالا بونمن الف عابطلا يف ةلكأشملا اهيله '

 3 اذا ني اا يضل ا اة



 ينانالا عامحلا ماظننا نوكل كاب 4

 ف ينغتسا ءايشا ىلا هجايتحال ناويملا عيمح نم ةجاح رْثك ا ناسنالا ناكاملو

 مطملاو اهلك ل قن مل نا تاناويملا رثكا امهنع ينغتسا ناذللا نكسملاو سبلملا شو هريغ
 تاعانص ٌةدع ةلدازهو مهسفنا هيف عانص ٌةدَع دابحا دف إلا نانآلا هلوانتي الل يذلا

 يا ةنيدم ىلا جاتحي لب هسفنب هتايجاحب موقي ال هنا يا عبطلاب يندم ناسنالا ليق

 ل هب افطلو هيلع هئم ةممن ةفصلا هذبب ىلاعت هللا هلح دقو هتاي>اح هيفرفوتت عمت

 زوك سم نايغطلا نال ةردقلا ىنب و ىنذلا َناينَط نم هل نيءذام زدعلا ةناهمو ةجاحلا لذ

 0000 0 رانألا نا ايت لاك ردق اذا لوم ىنبلاو فعسا اذا هلم ف
 اوقبل هدابعل,قزرلا هللا اظمب ولو ) ( الورخح امولظ :ناكهنا:).هنع لاقو ( يذم هآر نا

 : (صرألا يف
 امي أهيلع هلد ةليح هزد ع عفداو آب ابامسا هتحاح ناسنالا ليل لعج العو لج هنا م

 نمضرالا يف هعدوا امي سانلا ىلع هللا مناد ةنطفلاب هيلا هدشراو لقملا ةمم نم هبهو

 هلا 1 انوش نورك نأ بجو ًاعيح ضرالا يف ام يل قلخ لاق ثيح تاريخلا
 001! لانو فورد + افساو ةنواسملاو ةدوملاو ةرشعلا نحو تاضتاالا نم ةيضر
 نود مهضعب هب صتخا وا تاريخا كلت نم 2 أم عاض كلل ذكاونوكي مل نا مها

 ٠ يناسنالا عمشجلاةني ز امهو ماظتنالاو ةفلالاتدقفو فاصنالاو لدعلا عاشف رخآلا
 حرير هذ اوناكواو لاجرلا نيب 2 ةفطاق فاصنالا ةلق لزت 1و

 ةرثالا بحو ءابالاو ةريغلا لثم اهيلع ةظفاحملا مهعبطب اومزتلا زئارغ مهيف عدوا مم
 ماركلا هلسر ناساىلع عئارشلا لجو نع عرشف ضورتو لن مل نا ةحامج بك أم يشو
 2 ا اف كبار ناكل لدا لاو رانا خد ماتا اكد ا

 لوقعلا (")سوفنلا (؟) نيدلا )١( غو اهحالصاو ءايشا ةسمخ ىلع ةظفاحلا ماظتنالا

 داسفاو ٠ ةلفملا ءاوهالاو عدبلاو رفكلاب نيدلا داسفاف لاومالا (0) باسنالا (4)
 برش لوقعلا دافاو ٠ ا ءفانم وا ءاغعالا ضهب ليطعت وا عطق'وا لتقلاب سوفنأا

 ماذقالاب بتاسنالا داسفاو * هفرشو ا ةنيد سمي اه'تاكتزا لعريملا'ليلضت وا تاركسملا

 رصان:لانم ترش ناعيشي امهناف ماحرالا عطقونيدلاولا قوقعب وا ٠اهعيضي هناف انزلا ىلع

 ليلا فانداو غار اهذخا انك ةفألا و ةقرسلاو تصخلااب لاوهالا داسفاو ٠ "داوقلاو



 كتئت2: 252:2 222122 ا لو و و ل أ ا ا ااا 0

 دلل م 18 75ةئس ةدعقلايذ ؟5 قفاو لا م1551 ةنس بأ ر/ارزجلا
 142|']|إ]']0 “+ “*]0#0»“*»#»]|]»|]#»]#] ]| ]| ] ] ]#] ] #] ]| ]| ]| ]| ]1 1525'*ه+!هشهسهص سه 2ضصظ2ه2ةهص225ظش --7-7بببببببب7بببب7 87 لرهوو م لل 7 “1101101 22

 0 ةيرعربلا 0-0 و
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 [ةرربلا كعب الاو ءارتعالا جوهالاورماركللا ةدابلا راما
 رق كيف ذا ان 3 كذم تب فقوملا اذه فقا نا ظحلا ننح يل 0

 ع راونا نم سايتقالا ن 0 ال نم لضافالا يئالمزو لمافلا عمج | سئر

 ايمااغد تاجرا هنوركس امع 2 اوليشت هنا مر مو 00 ىلا عرضاف

 اًيقوو رثكا اني هؤاعدتساو ( بعمت بعشتامو ) هتيخوت ىذلا عوضوملا لئاسم بعشت
 محام الل اهيهلاندب ذِخاا لسو ا 2 اس ف كم لعادل 0 6 يد ةحاق ءامنلاو عسوأ

 برلقلا تدل و تاما ةفضتاتا سيح ا هتززيك نم ناطر ان
 . ل 2 'يث لك انعضوو هلهال قحلا انفرعو

 اضنخع قلاب ادرندي نوما ني وحاع مهرطفو نيجانحم قاخلا قلخ ىلاعت هللا نا

 هسفن؛ لقتسي ام ناووملا نم نال ناورملا عيمح نم ةجاح رثكا ناسنالا لعجو ةردقلاب

 هصهود يف ةئاق ةفص هب هتاعتساو هسنح ىلا راقتفالا ىلع عوبطم ناسنالاو هسنح نع

 *« زجاع هةعوهام لاّتحاو هيلا رقتفم وهامح ربصلا نع ينعي (انفيعض ناساالا قا +و) يلاعت لاف



 ةياسل ةل

 ةب 18 ) ةلضافلا ةريفح سي راب يناهتردصا ةيبرع ةلغ مسا - ( ةديدجلا ةايحلا )
 م 0 برعلا نيموقب تامرغملا تايروسلا تايتفلا يدحا ( دادح

 اياوبا ابيف مث 00 ميا را ملم ةمدقم يف ت ]اق دقو ٠ مدح كا نم ىوطنا امرشنو

 ةلغارب رح يف اهدعاسي و « ةراجتلاو ةعارزلاو يلزإملا ريبدتلاو ةوصلاو عاّتجالاو باد الل

 ةفائ2 تاعوضوم يف ةديفم اذبن والا ددعلا نع دقو ( حرف نوطنأ ) لضافلا

 ٠ تاعءوضوملا كلتب ةقالغ هل ام موسرلاو روصلا نم ابللختي

 0 راب و هي علا ارا عا 0 اهماحيا مفعم نا ةلخأ هذه نم انرس دقو

 اا زلا ةئاكم ىلإ اهمدقم يف ةلخلا هيحاص تراشا دقو ٠ اهضوبن ىلإ ةيدؤملا لئاسوا

 (رجاه) نهنم تددعف عمدحلا ةءدخيف ريثأتلاو لضفلانم نه امو تاقباسلا تايب رعلا
 ةيملا نرش نك يئاوللا ( م ماص ) ينلا جاوزاو ٠ ةيب رعلا ةغالا رشن 00 غأ|

 اد ازهر تحي مص | يينلا 7 1 ةلا رام ) ةصاخو ٠ نبظعو ليلجو نا ديم

 نأش امل لزي ل ساو ايقي رفا لها نيب. هلباركيدحا ثيحب يوقلاو ينيدلا متاسقلا

2 
 00500 اك د3 6 توررلا ىلا اذه ايموثل ايش إلا ةيحاصل كين

 ” هلي رثلا راطقالا يف برعلا باداو قبب رهلا هخللا رشد يف لفاوعلا دل
 : ناونعلا اذهب سيراب يف ةللا ةرادا نم باطت يثو ربشلا يف ةرم ردصت ةلحلاو

 3قخ [هنوأآ, 11 الدر بع 8ظودلاد, ظورزو ( 9' وهر» )

 « يب رغملا »



 ففي ٌةدد دج تافنريطخ

 ص ةىلصملاو ةحاجلا نم الكناو عرشلا ةلدا نم صاخ ليلد ا 0

 ٠ افولا عيب يف و فرع 6 6 ادصخم

 ندسلا وه شنل نانا نا ان ناش )| نيحك نعد كحال ) ةدعاق ىلع مكنو

 ماكحالاريغت بجيارلجا نم تاداع ثدخحت وفن ارعا لدبتل هرورمب امناو ماكحالا ريغت يف
3 

 صاخلاا ماعلا فرعلا حس ءاو كتاداعأ]و 2 عالل | اهيف جملا ع ع اجلا كوت يتلا ثداوحلا يف

 ثداولانمهفرعلا عضاومو ةداعلا عضاوم ن لاذ اياو ُه هيق وة> قدرفا ةداشلا نيدو ءه:اد قر و

 : فاك كل ان يلح ءح ول

 عيم ىلعو ةصاخ ةلحلا دعاوق ىلع هب ع عيمجي هعالطا طاحا نمل نت ةلجلاب و

 كال" ضماوء كك 0 هيأ اع ط ىلع د لك 0 0 لق 2 ع نأ 4 اي

 هتاحنا عيا 5 ير الوصال عورفلا عاجرا ف قد رطلا ىلا هني 1 كدعبو دعا وهلا

 تعادملا ميا قوقحلا ءايلع نم نيغباعلا ىارو امصوصنو ةممالسالا ُ هع جل حور

 ريس هبلطتي ام لكي رصحلا اذه ثداوح ماك>ا هيف عدو | دق رخازلا اهرب نا ًاكضوم

 ةقيقملا ينو( ءينثنم باتكلا يفانطرف ام ) ىلاعت لاق اك ددتو نارمعو قرم ةايحلا
 ةنسح و وبالطلا نيب ثاحبالا ةراطمو سردلاو دجلاتارُث نم ةرث باتكلا اذه نا
 طاحا و لمعلا ند هيو امي مايقلا رسيتي اغاو وسع عبارلا 5 اذه تا ن4

 بضنث ال ينلا ةري زغلا ةيمالسالا هعبأتم نم قوقملا ء 1 كيفيو وصال لع ء قئاقدب

 نعش نما راعو 9 ردح زاثاإلا نم اسال قاف ن 2 وجرتو ا
 5 هن هدب احا يفر ال يذلا معلا

 حرم وذ ائسب ةريثكا عضاوم كيس هنأ وهو تح 0 ا هيلع ًاداقتنا يل ناف كغبو

 وصولا لغ افقؤتم 00 مات موف ققبوف دعب ل م كل هئانثا يف 0 ةدام. وا ٌةدعأق

 هقح عوضوم لك يفو واذ د تقو نع ناببلل ريخأت اذه يفو ةلاحالا لحم ىلا

 مما فراكل مدقت ام ىلع لاحا هتايسانم وا هتاهثم تءاج ىتم مث هيلع مالكلا تقو يف

 يركلا ديعس ه:ءواعم لع ةلاحا هثال ةدافالا- يف لك“

 ب نينا نس حج 3 يتسع. ومنع



 هدي دج تاعومطم كب

 لثمو هدارفا ىلع ماعلا ةلالد لثم عورفلا نم هتحن لخدي ام ىلع الياد 0 حلصي

 نم ام لخدي ام لع تهاذملا باوك عامج ليع مخ الكت نا ني دعاوقلا هذه

 ” انفرد ضعب تاتا ٠ ركع دقرقيلك ةيضق نع ةرابع وه يذلا اهزيغاماو ماكحالا

 لكم ةحولا اذنه لع هتاننا نكميال ا 000- عرشلا ةلدا قرط نم قي رطب
 6 ا را ) و ثالام اهيف فلاخ يتلا ( ضبلا عم الا متي ال عربتلا ) ةدعاق

 عج اهنم دصقي ةرات ىتلا طءاوضلا نكن اف يعفاشل || اهيف فلاخ يذلا ( نايب ةجاحلا

 ماما داهتجا ةيم 0 هناا ءانشسالا رعد وف هيف تدتا ايف ةفاتخغلا عورفلا رثكآ
 عورف لكدلو عورفلا نم | ايمزح يف اهب كحل ْثتْيديب ال-طباوتغلا هذهو هقفلا“ةمئا نم
 ا ا هد كدا ها داهتجالا وا صنلا نم هب صاخ ليلد عورف ضعب فا

 يلا ةقاعلا 0 تل اما فاؤملا نيب دق هذه 9 ابيلع فتو نم زيغ ىلع 5

 قو را طل فاسأل | نعاوتا ناوعةنا هاذا تاكا د غةنج تركت نا: تي

 3 وا دقو عورنلا رثكال ماع هجوب عماج وهو دعاوقلا كلت نم لوالا عوتلا يف امنا
 باوصتسا(1 )ةثالث ماسقال هعسقو هيلا ىبسي ملام ( باعصتسالا يا ) ناك ام ءاقبةدعاق

 0 ةثداحملا اهيلع قفتم ةثداح نم عامجالا 9 ناىصتسإ ( ؟ ) ةياصالا ةءاربلا

 نا ناباو اهيلع عاسجالا داتءولا تقو 1 نكي ل ةدداحلا يف فصو دوجو سس اهيف

 اهب لوقي يتلا تابثالا يف باعصتسالا ةيخ يف فالخلا عضوم امه نيعونلا نيذه

 هيت مدعب نيلئاقلا ا 2 و ةييدال از و كلب !اهذلكل عما رفماورتاإلاو يعفاشلا

 صنلا عقوام لثم سلا يف رثؤملا فصولا باعصتت#ا ( ") طقف يجنلا يف لب تابثالا يف

 نعد اولا اذه نا ناباو كلذ نم هيلع عجأوا | 2

 نيش هزهيش و مبقلا نبا ةمالعلاك قوقملا غباون نم نيققحلا كلذ يف ًاعبتم تابثالا يف عيملا

 ٠ ةيي نببا مالسالا
 قوقحلا ءالع نيب هب درفلا امي دعاوةلا نم لوالا عونلا يف هثاحبا يف ضافا دقو

 ةلزنم لزنث ةحاحلا ) ةدعاق ىلع مالكلا لصفو دعاولا هذه نم ةدانتسالا ىلا اًيعاد
 اهعغ لذدب ام لع ام جات>الا نكي هلاو ةلدالا لردا نم ةتباث اما ارم ( ةرورمفلا

 وا لامعالا نم ةماعلا ها ةصاخلا ةجاحلا ةلوب يع عراشلا ناو ماكحالا ثا عوفر اوم



 ةديدج تاعوبطم

 ةيلدعلا ماكحالا ةلحم حرش ةيلوصالا ةيلصالا ةلدالا باتك/ إءلا ملا كيس ربظ
 ( مشاه هزغل ةمان ) يزغلا دارم ديعس دم خيشلا ذاتسالا ةيندملا قوقحلا مسق يف

 الاح قشمد ةعماج ينو اقباس تدريب ةعماج يف ةيئدملا قوقحلاو ةءب رشلا لوصا ملعم

 ل و ناك هل هب هوني نا نم ريشا وبف ةيلدعلا ماكحالا ةلح وهو نكملا اها

 قفار اهزابتحا ٍف قوقحلا ءالع نم ( ةفئاط داهتجا ةييلن وهو احا 2 لحعلا روحخسد

 هفيلأتاهاعد يذلا بيسلا هتمدقم يف اوركددقو ةيفنألا ءالع لاوقا نم رضاحلا رصعلا
 لولا مسقلا اصوصخ 5 ماع لحي فاو حوش نودب وهو سصهدلا نم نيح هيلع ىلا دقو

 هحرش هنا معن رصح ال ' م عورفلا نم اهت ةي هم مف طبا اوضو ةيل رصا لغاوق كعالا جشم

 قبظني ةاراحم لصالا اوراجيمل مهنكل لضافا ةدع ةيبرعلاو ةيكرتلا نيتغللا يف
 للراروقا نسب ةءاطو نايبلا يف هم دقن نم ىلع زرو ىلذ ِ دانلا اذه هلبا حاتاف حرشلا 2 3 اهيلع

 قولا لع خي راتيف روكذملا حرششلا ةمدقم أرق نمو نامزلا اذه لاوحاو ةعي ريشلا هالع
 هعاب لوط لع هقفلا لع في رعت يف ىلوالا ةلاقملا نم ىلوالا ةداملا حرش يف ه هركذ ام مث

 لاقهف ةيامعلا ميعونلا لئانمملاب اع هنلب هقالل اهني رعت ىلع قاع | هعالطا ةهمو

 تنندرع:الاهاقايءاتقنلا نشكو نيبلو طال ةباع ا هناا ضني نطق نم تطعم ١
 نيبلوصالا حالطصا ّق 4 قفلا 0 هكم لب الأ كيق وهو ) ةيليدفتلا اهتلدا نم ١ كاذو

 نيتي كلاحت صل اعندثم اهتادا ل تانتسالاب 44 لا لئاسم هل ند ءابقفلاو

 - تس ئس الف ةنقللا ل اهدوحو ناشاخم نه اهيلع فوقولا ىلع ردشب ٠ ايظفحي

 ٠ تاقلا ءالعلا نع ةحيحتصلا لوقنلاب كلذ دياو القان ىمسي امناو اهيقف مهحالطصا

 لاوقا نم الوق اهنم ناكام ناب طباوضااو دعاوقلا نيد هب قرف ام هقئاقد نمو

 اهجاثوا ناهذلاب جاريخاو رارسض الو ررمض ال لثم نع ةتباثلا ٍلسو هواع هللا ىلص عراشلا
 بأ تارورمفلاو ةرورسفلا ةلزنم لزتن ةجاحلا لثم عاسمحالا وا باتكلاب دا هلوقب

 اذبفركلا' نم ىلع نيهلاو يعدلل ةنببلاو ةحطصملاب طونم ةيعزلا ىلع فرصنلاو تاروظحلا



 مالفالا ثارثع كيل

 ' ادماطل وأ راكفالا ةنأ -طأ هباو وص ( راكفالا نيءطقل ربخنا رشنل انرداب ) ملوقو

 املا ءده نم ملوق ا ل اا لاق ذا اههكح يا راكفالا

 عم وهو علا يف دري لف ةيلصالا ملا هي اهماغداو امم ةزمهلا بلقب انيمطت هنمط

 اذ اذا انه
 ٠ هلفتسأ امج الضف نوديري ( بيلاسالا نم هلمعتسن امع كيهان ) ملوقو

 نمو 9-5 نرالفب كيفان') ناسللا لاق ٠ كيفاكو كبس كيغان ىمم نال طع

 ٠ ( وه كبسحو كيفاك يا ل م

 ذا مكارم ىلع ةظفاحلا ىوس هباود ( مزكارم ةظفاحم ىوس مهم ال ) لوقو
 :هظفاخ ال* يشلا ىلع ظفاح لاقي

 لاومالا سوؤر لاقينا هباوضو أطخ ( لاملا سأر ) عمج يف( لمكل ملوقو
 يجن ويسم وقلب نودبري و (ةينالفلا ةعاضبلا هيلع ض معو يجن وسم وق : 50

 تاجذوم؛ ضرع يف اندالب راي نيب هاب هروا يف ةءراجتلا لاحملا نيب طسوتي يذلا كاذ

 ( طيسولا ) ة 1 2 ويسشم وَلا 0 1 د هلا ا مل 5 0 عُئاضب ل

 ١ اننا هلا تاجا اذا تالف مف ( صصخلا ) ةنايك قخيم 5 هلاق ام حيصفالاو

 00 وك فمش ازا بب ناقلا يكف اذكاتل رتغا ذاك | مب هل راق

 هبتشت ( حالفلا ) ينعا ةككلا هذهو ها ( حالفلا ) ةروصلا هذه ىلع راجتلا نيب طسوتملا
 نأش دارملا ينعملا نييعتب ةليفك مالكلا تاقايسو نئارقلا نا ريغ ثارحلا ينعي حالفلاب

 ( لالدلا ) ةلك اما ١ باعكلا مالكيف ةعئاشلا ىنعملا ةكرتشملا ىرخالا تالككلا عي
 عئافبلا عيبب ( راسمسلا) و قيرافت نك امو” ةعنمالا عيب طيسولا يف اهلاعتسا ىلع قوتف

 يف اهلامعسا نكميو 0 نايل ل سمس ) ةلكو ٠ هللا عابب امو ع ىلغغالا

 عئاضب نوضرعي نيذلا ةرسامسلل ( حالفلا ) دلك تو ةرامازسلا نما لقا هقئناط

 يملعلا عمجما ١ يلا داقع لماعملا

 0077 ب ببببل
 ير وج



 مالقال تارأع

 تل ل

 يعاب رلا ( باهأ ) نما م هب ( بامملا سيئرلا ةرضضح ) ملوقمالقالا تارثع نمو

 ا ع ( تي )30( كيس هباوضد . ايت سانا 00
 لاقي ذا ٠ ةبابم عضوم هنأ ىنعم ىلع مي 8 2 ( بابه ) لاقي نا مادقو ٠ ينالثلا

 ل ا ميلا تن ( لابم ناكم )و ( بابم ناكم )
 لاقي نا هباوصو 1 نول دا قرغلا ىلع يب ا ( موو

 + ( قرغلا ىلع شا )د ها( نا

 ةوقب نيقفارم هباوص ( ةموكحلا لبق نم ةوقب نيقوفريم اوبهذف ) ملوقو

 ٠ اهب نيب روحتم وا
 ةزمه نود نم مهرطاوخ جاه هباوص ( نيبنطولا رطاوخ لولا اذه جاهأ ) لوقو

 ٠ ديدشتلاب اهجيم وا

 عسل حاسولمف نال ءايلاب ( حايس ) هباوصو داولاب ( حاتوس ) جئئاس عج يف لوقو

 و
 سيم نم ةنجل أ ) لاقينا مسهاظلا ( سل ا ةليقتدمم هل نم 2 موقد

 عايض نم : نما شو نمأ يف هلعح هنا ىنع 0

 نكي( لع ) ردلا فرع خم ( هلبقتسم وا دم كر ااه وأ هش »2

 ٠ جاتلا نم مهغي ل ا 0

 (لاذ )عم ( ال ) اما ( تلاز ام ) هباو م نذسلا تلاز الو ) ملوقو

 ( ةيانعلا نيعب اطوخم' تلو الل لاك: .امدلا مام يف لا لمتتست ال
 انايحا كلذ دض يف نواوقيو ( 2 نيلهالا قوقح 0 مح ضع ) مل وقو

 نم ( ةنوصمو ةسودم )اهيف باوضلاو ( 000 نيلهالا قوقح 0 دقو )

 : .كمملا (ناضأ )هلو (سادأ ):لاقب”الو نيتالثلا( تاضو



 ددرف ل يف ءافاخ نم دراوم ايقاياد يف م بولع 6

 يدن هل صعد نلا رم 1 نك نك «ع مسلاو

 ةقاعم نم - لضافالا اهيا كعءاسم ىلع امضرع تبخا يتلا تاجذوفلا ٍث هذه

 ةوذح كبح .ناكاخلاقا: ال ةفّرط نانابعم انظحال اذاإو ٠ انعايبا فضن؛ي“و:(ةفزط)

 ورمع ) عف الوأ ٠ سانلا رعشأ ةفرط نأب ( لبقم نبا ) عه انكح هرمع نم نيريشعلا
 ٠ تاقلعملا باد رعشا هناب ( ءاللعلا نبا

 مستو ع 2 نم حس

 تاطوطخم
 وتلا يس يسدافلا يلع يلا حاضيا حرش بانك ًارخؤم يملعلا عمجما هانتقا ام

 اة رطلا »يف قابلا ردا فاحت ابن ايار هج ؟ل لوشملا ضلال ةكش ىفراللا كفرتعلاو

 ف ةرعا أم لع تد زام هل لاقو هرم تسا 213 هب ةلودلا دضع هدلط أرق نيد هفلا

 فقو الف هلا المح ودل كلا ترادك نق زيبا 0 نأ ءأل اذه ملص أامناو 2

 سعاقلا دبع مامالل روكذملا حرشلاو ٠ ءفرعن ال امب هافو ْعّشلا بضغ دق لاق اهيلع
 0 ل ناكل نبط نع كال اكلا يززي اوه اعنا ١ تعط قش فلق لا
 باتكلا ةيطخ ُِف م يبافلا دز ني نيد يلع يبا زها هفاّؤوم نع ثراولا دبع نبا

 | ىف مصخع عر ىنملا 5 ًادزبع نيتالثروخ هلم .٠ حرش زل دار دج مخ لاكو
 ليصغو هد حاضي لاك يف يب ءر شاك ديا يلعمم د سنع هول قم يف لاق دصتقملا

 عوأب ادا لك عاب لوطي اي 0 ماوس م 1 نم همت عام اغإ 0 4.2 د

 00 5 ا ص 1 ,ث ةدتمم لوصفو ةمح لئاسم 10 هتدتر

 2 5 معلا أذهل ندلف 41م لشعب 5 بتاتكدلا اذه نصا عا ل ف | هاماتع يد24» هفقيضلا

 1 0 دهصاو ءنم بن اج هل نيلي و ه سسانملاو س

 محل هنم علطي و ةداغلا ىلط ىلا هنم لص وتب ىت> هي رط سعدت

 ملا يشااةاجتل ةبسانمدشاو ايكو 1 ليست شرا يلاساب رشا ,كملاعم رم ام

 يركلا دعس 0 6 لياكلا عطقلاب , ةفيغص 40 يف ةليكبذملا ةحقالاو

 16 ءاسا ةيدعتو باجال | ةشحو ةءبط

 ىلا ل ملاتدجوف ةياهنال ي ل



 5 : دملا ٠ نب 4 ةفَر طه ' هلق هن

 هتلأسوا ٠ هل ميد 17 لاح لكى لع يال اب ذخآ د ىتناخ يم نبانكلد لوقي
 لا هلم تن دعفأ وأ ٠ وفملا

 دئهملا ماسحلا 8 ءرما ىلع ةضافم دشا .ىبرقلا.يوذ ظر

 دغرض دنع ايان يكب لح ولو داش كال يننا ىتاخأو ينرذف

 يل ةقاط الو اذ اس ترد قالخالا نم هيلعانا ام ىلع ينكر ١ يا

 ٠ دغرض ليج يف ولو ٠ كنءاديعب هسة ل كاكا كرك ادع كا اذاو٠ ٠ اهريغت

 هيلع هرحذدو 4عم هيا كا

 دي رعكر بيشتادق | ىرت كسلا,  نتايفاسو فلم ١ 4 دقو ل

 هيما وه وفل ا ةضاملا تانال نفعا د نع قرا - تالذد م

 همع خلاب دا رملا نوكي اذه ىلعو ٠ ايكو ك رو. ةتاضمالا نا ةفرط ةجرت يف درو نكل

 ايا هلع ها 3 3

 هب عم هش اانا عويد شا 1بنزاشلا نور تاه سلا 001

 «نوريمت عا( قورتالو ١ قاقلل' ةفرط رقع نيدغالتلاهئاتللتايغإا ةيعال اق ا

 هدرا تركو ا اودكت اللاو هل اعقت | 0 2 5 : لاقو

 3 هلا دئاع ابعفنو هئرا قايالا ناف هوعد ٠ لاقن داع مراشتسا اك لعن زينا نأكو

 اهاننصقاو اهاندعبا ىتلا وا هنع ٌةديعبلا ةدراشلا ةيصاقلا قاينلا كلت هيلع اودر ككودف

 * يش ىلع يتب الو“ اهلك قايتلارقءيف هيضغ دادزب نا اولءفت منا ىشخا يلاو ٠ هنع ني

 ٠ اماقثناو اها

 ةقلعملا يف ةقاخم تايبا

 :.هلوق ةيماطعب نا نكميو ادع للك ةفرط قات يف ليستلا لع نينا
 3 َغ

 لد ع عدا يرث هب دعس ا 3 يدذرت ءانحو 3



 ديعلا نب فرط ةقاءه 1

 دسفؤم ةلاطبلا يف يوغ 2 هلام ليخي مان ربق ى !

 يلبي ال رتهعسملا ( يوغلا ) و ةقدص يلثس !؟لعسي يا غب هنال ليخجلا ( ماحنلا )
 . دلملا ) كسفملا ١ نيعاللا

 دضنم مياص يف مص مئافص اهيياعراوبارت, قم :قيتؤذحا فرت 3 2 ْق 2 6 0

 روبق ةلمح يف نيرربقلا ىرث كنا يا ( عفص ) يف هلوقو ةراجملا ةموك ( ةوشجلا )

 ٠ ”يوغلا ,ذ> وذجيالو ليلا لت اذالف اهنمربق لع ئافصن م ناتموك نوكت نا

 كلام هنع: نبا 'تاتع

 دمهم نب طا 0 ينمولي ُ يردا امو مولي

 0 -ء : 0 :

 دعسو ىنع أن ه 1ثدأ 0 اكلات ع ناو تارا لالا

 ا سس 5 ايل هأنعضو نك هتيلط ريح 13 9 "ل ينساياو

 مف ل ىلا تايد اماط اعيحو ان 5 ىلا ( مانع دولاب ل هلق
 ٠ دهللا يوتوب

 ديح ا كيملاب ءادعالا كانا نا ايئاجي نم ن' !ىلو عدأ | ناو

 هع يا( حلب ! ) ميظعلا ب لمحل ( 7 نم يا( 5

 1 د م ا .طتال

 ددهتلا لبق تول'ضايح برشب مه -كذىععذةلباوفذقي ناو

 ممددهأ لأ لبق هضايح ممدروأو وألا بورشم نم مهيقساف مردابا كاوبس اذا يا

 ٠ يلوق قبسي يلف نا يأ لاوقالاب
 دغ .ينرظنال وا ٠ ترك جرفلا هريغوه ايما يالوم ناكو لف

 امل يا ( ينرظن أل ) هلوقو يبع نبا يا ( يالوم )
 2 1 و

 ٠ يدم انا ًارألا -ةلاو ركش ثلا يلع ٍقاخ وه ومما يالو» نكلو



 3 أ ن ديقلا 0 ةفرط ةقلمم

 ٠ يلدإد دبأد الح لاؤام يا

 0 ٍِغ 3
 ديتعلأ| ري علا دارفا ثدرفاو براك ةريشملا ينتءاح نإ ىلا

 : , فى 4
 داما (قازطلا "كأنه لهأ الو ينوركت الأ ءارغ ينقل

 00 0 نا و 1 5 ابحر ( تاو نا ل

 : همم نورفلا الو هيما ا غالاو ءارقفلا ق 5 رف نا هحقي رط نسحو هدحمو هفرش ىلع

 فاطتقاو برشلا يف مل هتكراشلف نو رخنألا اماو٠ تالصلاو اياطعلاب ملل هرمثل نواوالا
 ٠ ها 0تسحع# مب 0 نيف رغلا نيذه ريغ س انلا نع ةدامو٠ تاذدللا

 ديا كلما هيك 1 دق "2 عفد عيط 000 5 نآذ

 2 قيرفلا نم دسا+لا تالا اج 7 تتك نان

 يدرع مأذ ىتءلفحا / كد ىتفلا 3 هشدع ني هم ا

 : لوقي هشنع ذل لع فق و ةنامم نه ىنعملا دا ةذيدللا هتشعيا (ىنألا ةشعنمنه )

 توما ك1 ليال يدنع اك ءداعشو 00 ذا دل ص طخم تا علا ءامضالا مدع و

 ةثالثلا ءاعالا هذين دلوع يال كاذف او ىءاو ةايلقلا ىف ضر
 ١ و 5 0 0

 كب زر ءالاب لت 0 ى 0 هر هوز 4 كول 0 ني

 د روما 40د اش. د.دكم كمل اا

 (ديسلا )و فاطعنا هماظع كي اسرف ( انحم ) و روعذملا فئاخلا ( فاخملا )

 + هاما دراو ثا دلعللا ( دروع و ركلا

 ا املا 0 ةنكم تمم نح دلاو ند دلاءوب ريصقلو

 ؟يدصلاا 58 |[ نإ معتم 0 هتا.ح 5 4ك مل يي ور 1

 ٠ ةر> الا يف شطعب ايندلا فاهم رمي نه
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 وهف مههديا عمجب هل لاجرا!برسغ ةرثك هتملاذ ءا هتاذا يا ( عامحاب لولذ ) هلوأ
 ٠ ممديأ تاضبقب هردص ا هربظ يف هنوب رض ام ريحا ا( بلم )

 د كلو باص الا يد رابع ير هلاجرا يف الغو ييكاوأ
 انابج امئا يا( الغو )

 يدتو قدصو يادنإو مهلع يف ءارج لاجرلا يع ىنن نكاو
 دحلا ةباح يف يئارابم نع ماحنو مبفشك يا ( منا ينع ىنن ) هلوف

 كمزم إل 0 ىلبل 3 : فو 1 05 يك ىمأ 5 كمل

 لوطي ا 1 5 رابنلا ِق ىللاصم ءاضقو يروما ةاقنإ هو>و لع 1 ايل يا

 ينمزاي امأ لك ت ذفنو تيضق دق نوكأ ينال : هؤاضق ينئافام ىلع ةرسحلاو مغلا يف يليل
 ٠ هيلع رسحنا ”يش ينتفب لف هلع

 ير ؟يبالا هبدذم وا ةأيحلا يف هيار

 001 اك ةال1قإب متفوإفا دوا خه« رورشم قانور فرساف( ركن )
 01 6 يملا و ايار لإ يد اع عاش )5 لذا نأ املك محي هئاؤةاهيئاش الا ردات يف

 ( روكيبا١) خلا انوززظنا اعلا نا كاهلت باعك تفلؤم ( ىتنرفالا) كوليقتف لاق
 اذهو - هلامهذم - ةلفاس تناكواو تاورشلا مقلو تاذللا يف ساهنالا ىري 2

 : هتفسلذ ةقيقح مه مدع نع يذان

 01 منا ناو يريكبلا نعنلا ةيقزت لع دعاس ف كك دبع دولة اهتم

 ة.ةكللاو وخلا ةرتاد ند تانللا 4| هان
 ةنأ لع تاكق كلن لا ارش ) راين ( نا ساناا مظعم مث كو اذه ع

3 

٠. 

 تاذللا كي سمغنم لحجر لك لع ( يرركرا ( +6 كرتلط اءلؤاو ٠ تءقو ٌةروص

 ٠ راع وأ ةحيضف ةالابم نود نم تاوهشلاو

 : ةيت الا هتايبا ليلدب اي روكيبا ناك( دبعلا نب ةفرط )نا ربظي و

 يدإتمو قب رط يفاقنإ و او يفذأو ومنا ىارشن ل امو



 ايفا ديفلا 0 ةفرط ةقاعم

 6-2 ا ل ا ا - 8 5
 دفني "هذلاو. مايالا ضال امو“ لال لك اسذان (ناك نشا الا

 مايانا ينعملاو هباعزؤي زعلا هلام (هتليقع)و ل اج ايف غلا الل (شحافلا) رانخي ( ماتعي)

 اس مع نييك لطب لاملانم زاكلاكر عل |

 زعلاو 8 * ملا

 ثا يلا ذك ىف 0 : وااقموقلا ادا

 ىساملا لوق دح ىلع اذهو لكل وا ريغ ياك دان

 انوع مايا 0 م سان يفسد كفاح 1 نكي

 م رس
 ل 5 ُّق 0

 دطصت تيئاوملا يف ينمتلت نا» ينةلت موقلا ةقاح هِي ين ناف

 كاع ويارا ا يد لا ينالت عربا "يملا قتلي فتراو

 تاناحلا اهب دي وب (تناو ارو يأرلاةراذ الاوا :رعاشلل ىآ( را لش
 يف يا ( ةدرذ ىلا ) هلوفو دخلا لامعا يف ةرخانلل نوقتلي يا ( ل آلا قتلي ناو ) هلوقو

 : ةغباتلا .لزقكم( فإ) اظاهك تلان لاق هارت

 برحاراقلا هب يلبطم ساناا ىلا يناح ديعلا يك الف

 مه يا ( موقلا ىلا تسلج ) موف هنمو ٠ .سانلا يف يا (.سانلا ىلا ) هلوقف

 : اريك ىوضفللا يا( ىمعلاز كيت

 ديوزملا“ هاب هرلا كخ» هاغح -ءةترفرمت عالا ترص 0
 ريدك ىلاد[ سا ملا فيفا هلصاو بدنلا يضاملا يا ( برضلا )

 : ةطصلا رتل
 *”هلسوان6 قم ا يرحل كد نون ناعم

 1 1 شو هللعا انا او ينيعنأف ير

 يديم نابع ع الك ب تعم يمر اا
 دوام لاخر عامجاب نود نجلا يلا عير ”ىلملا نع ءىلعب
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 تائاتصااو لامعالا نماروم|إ تالا هذه نم اندنتساانقو

 يرانا نلواو ني | يف غوبدملا دلجلاو ٠ ماشلا يف قرولا عنصو ٠ ةلجد يف ةحالملا

 ئارجتملا رودلا يف مهنأش ناك( اك ةادرملاب روذصلا نورسكي اوناك مالسالا ليبق

 ةك لاو بدالا نم ةلعملا يف ام
 ' كيف ينال تاجا مسقلو ( هيف ناجأو ةقارطءاقرا ! ارعفلا

 اولا ىرخحم ىرح اها“ ماسقا ىلا

 نم ضروف ا أله

 ؟ي رام 50 ثتاذللا :يغانأ ا لا 0 اذه اهياالا

 ديلاب هايذثو نيش لوطا

 000 | دل اداملا ده ين نآنآلا كاش نأ يآ ةيقرثلا دب دسم يف ( 0 ]
 0 1الا 1(كاعاني ق”ناننخماهنفارط نكلاو - عرتلاا طك بطأ قرش مامؤ ان هان
 يف وهف ٠ هنم جان هنإ لاقيال : ىتفلا بيصيال وه ماد ام توملا اذكهو ٠ هيلا ابحي نا

 ةيادلاو ةبالا يكاصك :هلا يذم نا دض

 ع يزال ةلظخا ا توملا نا كارل

 كهل ماسجلا مو نم غ ءرملا ُّط ةيضاتشفر دا 2 رقلا يوذ 5

 لع نم مويلا بر 3 0 5 ع ى دلو شوه ادا 12 توملايرأ

 هيف تو يذلا لفتسملا رجب هدأ سو ح5 عطقني ال ءاملاوهو 52 عمج ( حادا

 دري ٠ * دا "رولا اةانااك توللانا لوقي ْن اسنالا

 العاج تنك اممايالا كال يدبت#

 هل 201 ها راتبا كدأزو

 ٠ اهددمدفن ال او اا ا انو

 دوازت مل تيل ر ا.خالاب 5

 دلعوم تقو هل برغت و 5

 هنأ يدرب و ٠ ا رفاسملا تولي تاجرا عاتنتو يرتشت ملم

 يا ( ةوبلا مالك نم وه ) ل اف هيذب سب ( لا يدبتس ) تببلا اذهان ) ملص )

 : هشقب رط ىلع

 هادا را يناعصي 5 ماركلا ماتمي توما ىرا



 0 ديعلا نب ةفرط ةقلعم

 قاسلا لفعقدتسم (فيظولا)و تاعب رساقاين (تايحان) قباست هضراعت (يرابت)

 .* وطظوملا'يوغسلملا قيزطلال(نوللازو

 : ( كلام 1 هم قع 2 هعااح ةاص ف هل قو

 : ؛ 00
 د و يع 4م ند ى* اعلام 0 وب يفارا يلا

 8 هةقيس فا ُِق هلوقو

 دضع؟ سدل :ةريلاهنمدوعلاقك 4: أريصتنم 6 م اذأ ماسح"

 ةب رض نءىنغت هب ىلؤالا ةبرمضلا نأ : لوقي ( ىسفنل هب ًايقتنم يا ( هب ل

 ٠ راجتالا هب عطقل نهتي فيس يا دضعمم وه سلو ٠ ةيناث

 ) برعلا حدات ِق فحانلا مت يلا نوؤشلا ل اهيف أم /

 ديلاب لياسفملا برا مق 6 5 أعوز> ءاملا بايح ىقشب

 0 مهيهالمو ميماعلا يف برعألا هيلع تناكام هش اندم وهو تلا اذه حرم 7

 2 هلوقو

35 5 5 7 2 .2 00 5 
 كلهرعب دامس ىدح نة:>ل أبر مقا يورلا ةراعاق

 برع .يدل راعأل ند ُِ قذولاب نيفورعم اوناك نيينانويلا 8 كك اذه انديفي

 ٠ لثملا مهب برضي ثيحب ةيلهاجلا
 : قالا ةنخ 2 ةلوقو

 دعص : ل دب ىفوب ن 2 هب تدعَص اذا را علتاو

 در لمدق : قايل تيك 2 رغشسوانلا سلط
 9 3 7 0 - 3 .٠

 دعم 0 1 0 دحأ ضي 2 أو
 فونلا دا ةئيفسلا ) يزوب ) برعم (يصوب ١ ةء+فسلاةفد ) نيكس ةقنعا علنا (

 تارطضإربملق فيس متي 1 يا[ للا هدخ) خوبدملا لل (تيسر 1
 )ا عيرم ( ذحا) هيث لكم عاتري يذلا ةقانلا بلق هب ينعي ( عورا )

 ٠ ابعالضا اهب ينعي و ةقيقر ةراح ( يمص ) رخصلا ديوتكبا يطا



 ديعلا نب ةفرط ةقافم ؟

 , : اهبلذ فصو ٍف هلاوخأ

 م 524 10 53 رج رضي يح اند ل

 سا ودظطعال جاطتو يا (هيانس)ذ ضيبالا رسناا ( ةيحرمشلا )
 «يررخع ذا( درعسأ.|3) 8:تناكلا مع

 : ةينغملا يثو ٠ ةنيقلا ةفص يف ةلوقو

 يردر 10 لعر راغأ لا د اخاهتو يف تعجر اذا
 واع 50 نينح 1 ةتلس 56 شو 0 ةنمقلا كلر كد در 3 لوشي

 دا 3 كير ى دوبللا ع 2 ةقيقر امم بيجلا باطق سيحر

 (بيجلاباطق) و نازفعإلا وهو داسحلاب غبص دق ءا دسجلا يلب نمبف ( يلا

 ا 2 يآ - 1 ًً

 ديا

 .٠ هتروح عدانم ايفوخو 11 ةقانلا 1 عد ِف 1 هقيشرلا هريبأعت مف

 ا فو تل عقلا عزم يولم ةي تاقرااخ شّنإ و لقرت تاشنإو , 5 5 عه ٠ 2 ها 0

 3 ه طوسلا هب ينعي ( يولملا ) و عرست ( لقوت )

 ا مر تفاغأو 1 2 ةرك كح ياس هاو

 ماعنلا ركذ وهو ميلظلا عارسما لثم يا ( دديفحلا ءاجن )و

 دعم و قفوذ امفيظو انظو عدلا تاجا ةامع ا



 "6 ديعلا نب ةفرط ةقاعم ُْ

 ا 56 عيطابالا 0 - .< مالا

 : 1 كفصو 2 هلوقو

 ديلي لياغلل يييبألا نق 5 ليي طسسونيس كلا رتسالا
 ٠ اهؤحؤحو اهردص ( ةئيفسلا موزيح )و ٠ هعيقاقف وا هحطس ( ءاللا بابح )

 بعاللا موجي : بارعالا دنع بعللا نم برس ( لايقل ) نم لعاف مسا ( ليافملا ) و
 نيفدلا, رع رس لال ٠ .نيفص و 0 لغم اكان اًثيش هيف ا

 ىلا أطخأ نمو ٠ر3 بلطا وة 07
 : ةقانلا ينيع ةفص يف هلوقو

 دراو» ت ”رآق ةرطع“ نا يبكي اتكتسا نيف ال كرواعو

 يذلا معلا هلوا ممتفب ( جاححلا ) واترقتسا ( امنكتسا ) و ناثارملا ( ناتي واملا )
 رطملا ءام اهيف عقتتسي ةرخصلا يف ةرقن ( تلقلا ) و بحاحلا رعش هيلع تبني

 ا ساو ساس اهينيعن ا لوقي
 تالقلا ءام مث الوا نيترملا ايبايع هخ زق نوكأ ءاكانف مدجت ي ىلاةيرشل
 ةرختصلاب اهسأرو نيفبكلاب اهيحاجح هيبشت نم هيف ام ادع اناث ( تلق عمج )

 : يشمل 2 ةقاثلا يف هلوقو

 هدم نزع لايشأب ابكر يزت' ١ ساطع لور تلا ١
 : ضيا نافق بوث (لحضلا)و هلي رخي و ءرملا يشبه ناوهو ليذلا نمذوأم (تلاذ)
 لعن رك ماا د الع ايلول (ترخن يا تلاد هيوم اهبرض [ذاةفرط' ةقانا جنك

 نيح كلذ ل عفت امئاوا٠ 0 اهديسياأببر هيف يقبسأ س ساحب يف ةيرب وللا و ةديلولا

 رن“ ملك 1 كاي "ف ىف : همأما صقرت

 ؛”ةقانلا قلح ةقانو نص ف ةلرقو

 ع ب داش نع ا ا 1 مدقأ: يم ورلاو رطقك

 ٠ عفلرث ىتح ”رجئألاب اهطييخي لازبال يا : عفرت داشتو ٠ نفدتككتب قاعتمدهرشب

1 



 ١ ديلا ]نب ,ةفزرلج ةقلعم 1

 | لوس ةئالك زولفملو» ةطبداب ليلطاال٠ ةعسب ل الطالا 45 تيبب هسفن فصو * ب
 - ( ةفرط ) نم سكملا ىلع محلا الو قالخالا الو ةماعلا بادآلا يف ًادحاو اًبيب لاق
 2 نم هعنمضت ام هتقلوم ايام ربك نع ناكوت فيظلا نيقككللا كالذ نم انمعمأ يذلا

 : ٠ لاغمالاو محلا هذه
 ةقلعم هي اهنم لزجأو ظعا ( ةفرط ) ةقاعم نم ةيعاتجالاو ةيبدالا انن دئافف

 ناك ام رو ٠ ةيرعذلا ةعانصلا ثيحنم هذه ةياضفاب عآدي ناالا مهللا سيقلا "يما

 ةقاعم نم يلع تاجذومغ ضرعب ةداسلا اهيا ل ققتي ىلا اهيا ليضعتلا لاذع ةيع
 ٠ اهم ةصاخ ني وانعب َةزياّتمو ةلصفم ( ةفرظ )

 اهريغل !تفاوع يا ةفلعملا دراوت

 : هلوق يف ( سيقلا ؟يرما ) عم ( ةفرط ) دراوت

 داجتو ىمأ كاهت ال نولوقب - مهيطم "يلع يحض اهب افوقو
 : سهقلا ةورما لاقو

 للدحتو ىما تاهت ال نولوقي 2 مهيطم يلع يبعص اهب أفوقو
 دانا امكان عما جلا نود. نم لاو نمت ىلع رطاوخلا دراوت ليبق نم اذه لبهف '

 ٠ رخاالا,نم ىسبتقا يذلا امبياو 8 سابتقا هزنا ةرابعب و ٠ ةقرسس وه وا...رغب.الا
 ةنس ةيوسنرفلا فراعملا ةرئاد ينو دالبلل ( 06٠ ) ةنس تناك ( ةفرط ) ةافوو

 (07) ةنس هتافو تذاكف سدقلا وىعااما -(ص) د. اهيف دلو يناا ةنسلا يو )0٠(

 ةفرط ةقاعم يف تاب قرا

 دلع : ٠ نرالا يق : هلع ا 7 تقلأ ماا نأك هج وو

 . نوم 2 "ضت وه لب ٠ همظعب هن ىصتاب فحل و ققشلا ١ يا

 ةعيدبلا اهتاهيبشأ

 «..نانلطلاو قالا فضي هلرق امقودباهدلحاو :ريتك.

 ردد نم فصارنلاب نيةسايالخ 2 ةودغ ةركماملا جودح نأك

 كر



 0 ٠.7 ديلا نب ةفرط داك

 ٠ تايا ةعب راب ح هئامدنو هتنيق عم هوط سلحم فصو م

 مو *”تازتشمقببعلوء برش».يغ امنا“: 50 :دلا ايفل هما نر

 نيذلا ىلع هرو ٠ ليبسلا اذه يف اهنوقفني الف ملاوماب نونضي نيذلا ءالخجلاو لخيلا

 :٠ تا ةعس كلذ لك اذه هيأ ريف هنودرلا
 ٠ اتنب يشع ةعب ناب تع امنهتسب مقدام صقو ( كلام ).همع نب | بتاع

 ل هب هوبا هل حصنامو وبللا ليبس يف قاينلا ةرحنو هؤاسو ةسفل ناظري عجر م

 . 5 ع دحأي

 هكأقنلا ماعو ٠ هعرضصم ىلع انفقوتساف ثوملا هو "يح لك ةياهن ىلا ىهتنا م

 هب يلرت ام ال : لوقلا نم:هبريبدج وه اع هيثرتو' م هيلع بو * ةيدنت لنص (اننن

 تأيبا ةعستب + مههف متلاو ل اذعلا يدذو سانلا مال

 . لافطلا يسم تراس قمل اذ 8 تايباب هتقاءم متْخ َ

 .: .ىرك ةثالت تاعوض وم ىلا اهلك عيضاوملا هد عاجرا نكميو

 ) )1١اثنب نيثالثو ةعبراب - هراوطاو هسقن فصو ٠

 اميز نيثالثت ةقالخب ٠ ةئاع اج اذا ور“ فم انهو ظأ (2)

 ٠ اتنب نيثالثو ةسمخي ةقانلا :تفصو (*)

 نآف:ةريدقلا' ف نعا اةقلغمو تقلد ني قدألارقرقلا ترون نانو عيضاوملا هذهب

 ةفرط لعف يرو الاو هج رقثو قالخالا فصو يف مهسب برضي مل سدقلا ارم
 : ةفرط ةقلعم ف 4 علل ىلا دانا جدنملا نكت فورا كفضإو ٍف بتبساوهامناو

 +" هقاطم فوطن ع ٠ لمولوم ناين اكيالاة لطفل 1 لنا ”يزرشا اللا :
 : هفاصوا عمسلو

 ءاشنب نيث الثو ةعبس -- ئرعم هءئاقوو هأسنلا فضو 5 شفلا و سما كا 01

 تيب رمث ء ةيناكيب - هشرف فصو يفو(؟)

 اتهردع ةنالثب -راطمالاو علا ىو ي فو نا

 ثفرغتسا دقو هتفلعم يف سيقلا ثءرما هيلع ىنا يلا تاعوضوملا تابما يشث هذه
 رشغ ةعب را يتبيف هتقلعم تايبأ عومي يتلا اثنب نينامثو دحاو نم أثيب. نيس .ة عبس



 3 دبعلا نب ةفرط ةقلغم م

 هيف ظنيف ناللا بسلارقل لحمي ابان ان نمط ازلا قاكفش» ىزخألا تانلكملا بلكت
 د كمان ربحت ةيفاقلاوووعلا نم ةناتق هيف ل وقف ظن بسس هل ضرفي 2 © اناثيا
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 فلاتث ةروصلا هذهب و ٠ هرعش ةاور ضعب اذه لعف ها ضعب ىلا اهضعب مض تايبالا

 ١ ايل 5 آلا دو اهعافانسو تاقلمملايف ءلرظن. لق قون ءزهرلا ىلا اقاريو ةقلعملا

 00000 ١ اككتباللا قل متن رع) ةءرأ ىلا ترال ا لاعب ٠ لميت دلو
 وهو - ( هالغلا نب ورمع ) نكل + ةغباتلاوزيهزو سقلا “قسما دعباهنا يا: تاقلغملا

 لب ٠ ةقلعم مربشا ينعي ( ةدحاو مرعشأ ةفرط نا ) لوقي ناك ةغالا ءالع ربكا
 نال ايزع تاقف وقلب نام لدطلم سبأ للا هيت لأ نعد

 هتلزنمو هبيلاسا باعشو هنوتف يف ءفرصت نس>و رعشلا ٍق ) ةفرط ) بهذم اما

 هتقاءم نيب ةيلامحإ ةنراقم لامعا نم انل ىلحتيف  تاقلعملا باحصا هقافر نيب كلذ يف
 تاقلعم ارئاس نيب و اهننب ةنراقلل تقولا عسنا ول اذبحو ٠ سقلا 'يرما ةقلعمو

 يلا ياما ةفاهنت ةءرط ةيليف نب شلات كاقت

 :اماظمو ٠ قانا د اليو مع مقا ةساغاجم

 ديلاره ظٍيف مشولا فاك 4 ولت 1 ف رس لالطا ةلوكل

 هعم ريسن مت ( ةلوخ ) هتب وبحم لالطا ىلع ةفرط عم فقث لضافالا اهيا انب اول
 : فاصوالاو لاوحالا نم هركذ ىلع تا ام هنم عمسأو ٠ فاط ثيح فولد

 . هبل نما نيعشب ةلوخي ل لل فضا هممسل نحل اه

 ٠ تايباةثالغب نفسلاب اههبشيف نئاعظلا قايذ فصي هعمسل مث
 ٠ تايبا ةسمخب - هتب وبحم فصو م

 ٠ اتيب نيثالثب - هدصاقم لين يلع هتدعاس ينلا ةقانلا مث

 ٠ تايبا ةثالفب  دككبم اهنأو اهزاتجا يتلا ةالفلا م
 ٠ ثايبا ةعسب مهلا ةيافكو ةميزعلا طاشنب هسفن م

 : تايزا تلعب - اهتسرال كفوو كفا ىل "داع
 ضب |تايبا ةثالغب -لزملاودجلا نيب عمجيهناو فرشلا و دوجلاباهغص وف هسفن يل اداعم



 .8 ديعلا 0 ٌةفرط هقلذم

 اذهْنإف :روهذملا ريبكلا ىعاشلا نللتتملا هلاخو ةفرط ةريشع هفتوخو ٠ سعالا ةبقاغ
 ٠ لئابقلا 2 ظلما ا اذا

 ريمكملا ىلا نيباتك اهاطعاو هنيلا امهاعدف اميبح اعنم صلختب نا كلملا ىأتراف
 رمالل قيلتلا ا رطل 3 ةزااجو ةلعب ايل 1 هنأ اممهواو العتب هسه أد ني ريلاب هلماع

 يم. غأو افي تنأ- كباتك قزم هتخانبال لاقو اهلحمانه س) ةياكح يف هباتك قزف
 كيلع أرْمِجا ناكنئل»» : هلاخل لاقؤ ةالابملا مدع لع بابشلا ةرارغ ةفرط تلمتذ

 ٠ رمالا ةيلح لع لماعلا هننااطإب خرب ةرعلا لماع يلا ٍتهذ » 0 ”ىرتعل ناكأ

 تح نفاع اواو ىلع راشأو . ارابكتساو ةقنأ لدن ف ٠ برها لاحم هل مسفو
 قرغاركألاو ؛ .كقؤمو اكل -اودضدي نأءو رخاء وتم أ حس را وقلإب ةلك شالو

 هل لاقع كالذلو 0 زدعلا وف ةورتسملا دددح 2 ناكو 0 تاف اولعفف ل مدقلا ُِق

 : هئاثر يف ةتخا لوق ليلدب نيرشعو اتس غلب هنا ليقو ( ني رمشملا نبا )

 ١ ةمح خي رشعو طق هل انا دع ١ امن ارز ردا اهافرتالف (

 (اًعالوأدل وال : لاح ريح ص هنأيأ انوحر هين هياكل ١

 . نيبلا ف يكامتملا(يرتأنا) و

 ؛سيثلادبعناينف ممني رج ايف رجخادب رش ةثواحيلا ب راشأت ايبأ فرط ةقلعم يفو
 رخآ اس كانه ناف ٠ هتقاعم ظن ىلع ةفرط ىلح يذلا ببسلا لكاذه سبا نكك

 : هةننا نم كرحو ٠ هه رق نم جاه

 مل عنبا ىلا ةفرط بهذف تلض لبا دبع ناكو ( دبعم ) عسا خا ةفرطل ناك
 مامعألا ءانبأ يف نوكي ام قخيالو ٠ لبالا دادرتسا يف هدعاسإ نا هلأسي ( كلام ) همخا
 ءامرما ءاضق لجان ممهيلاببحتب و مهينادي ملط مع نبا !وأر اذا ءافجلاو فلق نينا

 نم ةفرط رثاتف ( اههلط يف يننوبعتل ملح ع لبا يف متطارف ) هل لاقو همم نبا هرهتناف
 ةبتاعم ف تايبا اهيف ءاجام نسحا نمو ٠ هتقلعم لاقف ٠ هةبنعاش تحاهو ٠ هلوق

 : "يجيسام ىلع كلام همت نبا

 دحاو نمز يف الو ٠ دحاو ببس كيس لقث مل ةفرط ةقاعم تايبا لك نا ىيقحتلاو



 ديعلا نب ةفرط ةقاعب 0

 مهنا ىتحةيلهاجلا ملاعم لك اهنع اولازأو اهيف يتلا مانصالا اومطحو ةبمكسلا اولخو ةكم
 ٠ غابص الاب اهياع ةشوقنملا روضلا وحل اب اريج ىلع هنوبصإ و مس وركب ءاملا نولمحياوناك

 ٠ ناردجلا ن ع تازنأ و ؟ تليزأ امم تناك تاقلعملا ناركذي و

 (املجا نم ةفراط ةئلم» تمن ىتلا بابسالا )

 اا هريس نم "لذ امناو ٠ هتمجرت يف بهسنل هبت ( ةفرط ) يف انئرضاحم تسيل
 : ةقلخملا مظن بابس ف قلعت

 ةراكلاو ةزعلا كيس لثملا اهب برضي. يتلا 00
 نم و٠ |ئي رجائيصف الج ال سناك ةليمقلا كلت نم مانسلاو ةورذلا يف هتبب ناكو

 065 + اييلسو ملل اهدن نوكيف كولملاب لص نا تلي ال هتلزنمو هتلاج لثم يق ناك

 مثل م 0 يحل رون عماودع ورمح كاذ ذارنسرعلا كلم

 : ايلجأ نم هيلع دقحو ءاتشا كلذ دعب كارت ةعم

 بسساح ريغ رتذث و ل : ام يا هتيشم يف جان اذن وهو هيدي نيب ينمي اموي ا اولاق

 ٠ اباسح كلل

 اع ا دل دل ركنا جيلو ةادنا فعلوا نابي ريال

 : ةفرط دشناف ةي راوتم مهياع لطت تناكابن أكو كالملا

 (هاف يكل سلجلا كلملا الولو هاتف قربت يذلا يظلا يباباي )
 ٠ ظيغ لع تكسف هلوق كالملا عمسم ( 0 1

 موي : نانوعلملا نامويلا اهنم : هدالن ةلسانس 2 هر و 0 كللملا نم تردبو

 نم لك هيف مركي ناك يذلا ميعنلا موي و ءذدادي نم لكهيف لتقي ناك يذلا سؤبلا
 : هلوق اهتم - دقنلا ىلع ادي رج ناكو -- اهيف هدقتنا ةديصق ةفرط مظنف ٠ هفداصي

 00 ل ا ا ترم عا

 000 كل و ل طال ندع ني يدق كا رمل
 ةلاجر ضعب هرذجخل هلق ىلع كلل يسجن .٠ بواملا ةجنلا وا ةقانلا ( ثوغرلا )و



 قل 2

 ديعلا نب ةفارط ةةاعم

 ! ةداعلا اهيا

 يلْت ب رضاو ٠ ةيلداجلا برع مالك نم فليلو رعش تدب 0

 ىنعم ريسفتو حرش ىلا جاتبت تايبالا نال كلذل ىنكت ينااب اهارأ ال مالكلل ةدم
 ةفرط ةقلعم ) ىمت يتلا ث هه تببلا ةئم : 0 وكي ال كلذ نود نمو
 3ع ىلإ

 ٠ ةيلهاجلا رعش ضعب عببلا تاقلعملاو ٠ عبس ثاقاعم نم ةدحاو ةفآر ط ةقلعمو

 ٠ ةيب رعلاب اد لا نوف نم نف يب رعلارعشااو ٠ يب رعلا رعشلا نم ةفئاط ةيلهاحلا رعشو

 ٠ ( ةفرط ةقلعم ) ىلا لوصولا لبق تقولا دفن تامدقملا هذهب " نا اناداح اذاف

 اهيلع مجهنو ادئرضاحم عوضوم يف يتلا ةقاعملا ثالث ىلا دحعن 0 :
 : اهاوس رخا يش ىلع يرعت نود نم اوت

 07 تاقلسم با هاقملا تيكاذا )

 9 تالا دئاعقلا ودع تيعم اذاليوهو هلي, ضرستلا تبيح | ساد

 اهرئاتس ىلع ةموق موا ةبعكسلا ناردج ىلع ةقلعم تناك ا منال كلذ ب تعم اهنا رووشملا

 عبارلا تررقلا لاجر نم ( يوتلا سامغلا رفعج وبا ) مهنمو ٠ كلذ موق ركئاو
 0 هةبعأ اذإ ةيلهاجلا يف كملا نك ةيمستلا بيس يف - الاف ٠ ةرحبلل

 ةسيفنلا قالعالا عم هن ازخ يف ةظوفحم ىتب :| اهورتكأ ينعي هذه انل اوأع مل

 كضعدلا ةيياحلا ىذا - يأ ًاموق اوناكس ا لأ اه د

 نعش قولت |و> 2 نأ نا مهس وأ يف امتسادق هب ل ةلزأو ؟كيعانو نا مهتنايدل

 . توباك سدح كرا ءلاو م حرصت هيف

 حتف يف ةباعتصااو ( يل يتلا ةريسلا كاك نأ كلذ لع درو
03 

 كلذ را« قايل هئاضعا دحال يملعلا انعمج ةعات يف تيقلا ةرضاخحم لو ا(١)

 ١15١ ةنس ناسن |/ يف عقاواا دحالا ءاسم



 برعلا ءامدق لغغ ةينامؤرلا باقلالا 9”

 سرافلا 6

 6وايعو ةينثاللاب و /2/77719/1 هب لجل الاب و (/©م©ه/]/2» ةيسرفلاب هلباقي

 قاةتشاك( رع 1 قيوم فم ظايلاالا ودعم اك و (17!م0 ءانو) *772056 ةينانويلابو

 «مداخلا ينمت ةلك نم ةقتشم اهناف ةيزيلكنالا الا « ةروكذملا ةظفللا نم ةيب رعلا سرافلا
 د افاكم هبصخم قئرا 9 « كلملا ( ليخ ) مداخ » : ىنعملا كي لصالا نا مرج الو

 ٠ لبطصإ دن وا روخالا ريما وا لبطصالا ريماب ىمست نمل مقو اه هتامدخل

 ةكيعو سرفلا يا( سووقا ) «جز/08 ةينيتاللا نم ةقتشم ةظفل برعلل نا ىلع
 فارشإلا:نا مرج الو « قابسا ليلا لسري يذلا » : هدنع اهانعمو ( سواقملا )

 ( لصالا ةينيتال اذا ةيب رعلاف « كلملا ةمدخ يف اوناك امل كلذ نولعفي اوناك.ناسرفلا

 وهو ( سو ةملا )ىوس ليحل ينعم ىلا ريشي ام ةيب رعلا ةمكلا لوصا يف سيل نا ايسال
 00 ال نيو طز نيرا لع ايلات يطبع حرم
 ٠ جراودلا ريضقلا سرفلا ىنعمب ( ”يبموكلا ) نع لوقلا كلذكو

 (سوكالا) ٠> ةينيتاللا(سوكا) نم يفث ةبب رعلا (سّبكلا) نا لوقا نا فاخاو
 ياو . ءاش نم نيدرصعلا نيب وغالا نم قرفكلف ٠ ىنعملا اذهب برعلا دنع اها بد

 0 ل ا رم اة لا مهنا ذحاو ةقتتاو 1 نتن هي عفان وألا
 لاقي نازوحيال هنا لاقنم أطخاب دقو بي سغأ ىنعم 3 عج بارغالا ) بارغالل
 كلو دزاشرامااولؤقيلف >( يدحأ قعد عم يهف بانجالا كلاذكو بارغا
 ” | هل طي لازانو يباانإل يتكفل فيققلا قم ةاالينتع دع ةلمقؤ ا ويز> اذا

 ٠ نايعلل اهربظي لادجلا نا

 ا ل الكيبل قالو قوابا سوفلا لسع( سيلا لحا لوف نا يفعاو
 ظيغا الئلدحلا اذه دنع فتاف « ةمايقلا يلع ميقب اذهف 005|1 س ويح ةينانويلا

 اك ناب قولان قلعت فراج امال و: مب رم يف تيا سال ةي وغللا جايرفكب

 »ب قالا يالا يحب سرابشا نمر نقريشك .ناحوم عابس جاعق
 لديكم يراب جيانا مالا اج ْ
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 . دانق أى لع عمو : لاقو ني ريثك نع يزود هلقن دقف ضيا ىنعملا اذهب دنقلااماو
 : مويلا نويتكي انتا و تفخانا ةدحل د [طضا لك ع ساد

 ٠ ءاشن ام اهنم راتخت تاغل مسن هذهف ٠ تنوق : : رجداب ميم ينو ٠ تل

 : ظاقلا نيتك اونأك ثترعلا نآلل ( تناك وأ تنك :٠ 50 نا يدنع نسحالاو
 اهريغيف رايطاثا ناك ناو « مرصع ين ظفللا ةبج نم هيلا ريصت يذلا هجولاب مجاعالا
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 تي رعو « هذعب لب ؛ مالسالا لبق مج اعالا دنع ةفورعم فس را ةمكلا هذه

 :اره يف اولاةو( ينوراب اشيا اهيف 0 ءلا فو را غيص نم اهتغيص برقل اهظفلب

 ةي واودلاوةب رابتسالا ( رفالا )ترضحاو »: ي.دقلا حفلا يف لاق ةيثوراب هةنوراب

 قع 9 : 087 ةنس ثداوح ْق لداكلا 2 ريثآلا نبا لاقو ٠ « ةنودرابلاو

 هتجوزتف ١ ( يك) همسا برغلا نم ماشلا اومذق نذل ثرفلا نم الجر تي وه ةكلملا
 فنابهرلاو سوسقلاو كرطبلا ثرمضحاو هسأر ىلع جاتلا تلعجو هيلا كلملا تلقنو

 نيخرؤملامالكب دابشتسالا ل يطن ال نحنو .ها ٠ « ةينورابلاو ةي وادلاو ةي راتيسالاو

 : لا نع لقلا انه ينغي و ىودج ميظع هيف ىرن ال ذا

 ١145 ةنس نييبيلصلا رايك عيمح يضريناجلوصلا يطعأف برعلا وخرؤم هب هون ام
 0ناكيوزلاو زيتا من يفك سباب نع بهثلا هلبازيا جوزت ناكو

 هه دك ال ربي ”نابدؤاوملا تقل لاس وانو
 برعلا بسك نتم تعا فتي: ف هلقت ( يسراق ) ديدنشلا سرشلا : ددكلا ىعم ىف لاش

 ضعب نع غتي رف اهلقت ٠ ةيسراف رولا عاجتلا : ( كادنك )يف لاقو( لاق اذك)
 انوي وغل مهنع لقثي فيكو ةغللا هذه يف نوقرشتسملا هلعف ام رظناف ٠ ها برعلا بتك
 دراوملا برقاو طيحملا طيحمو «٠ اًيلم لم أت « تبثث وا ققحم وا رصصبت نودب نورصاعملا
 ًاباتك امنهنم نك ينانفلأ دق انكو ٠ لييبقلا اذه نم اًطالغا ةنوحتملا نعكلا نم
 اطفال يف رانال ةمعط تناكف ىرخ أ بتك عم طالغالا كلت يوحي
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 للا ف لاق ةةطمرك قالا نيس اكمال 8 ةءامم ايفا ا رؤوملا ضععإ

 .همساو سابارط باص ( صموقلا تاياورلاضءب يفو ) صمتلا نك(158:11)

 هذه ىلع يرج دقو ٠ ها ةي ربط ةيحاص ةصموقلاب جوزت دق يليهصلا دير نب داير

 صموقلا رف 088 ةنس عئاقو يف لاقو ٠ هدعب اوؤاج نب ,ذلا نيخرؤملا نم ريدك يعستلا

 جد( ةييزييطشلا هيك مانيلا رك رق (انوط لل للأول
 ودب دنكلا : : اولاق بامكان دولا نب ةقبقل ذم دي اوؤاج نيذلاو

 يذلا همالك مجار ) ةماش يبا لوق لوالا نث ٠ لادو ناقب ياددقلا رنا روكا

 وهو لبطسالا ريما هأنءمو ةزمهملا قد دقو 38 هنمو سفودد يف هاندروا

 نمرالا نمو ( ؛68) : لودلا رصلخم تحاص لاق (207765 5/1017 برعم

 طيحم بحاص طاغدقو ٠ ةريثك ةظفللا هذه لعدهاوشلاو ٠ ٌتاحروةكتلاوا لبطس دننكلا
 ةماكلا لقن دقو - يسراف ٠ ديدشلا سرشلا دنكلا : لاق ذا د ن ك ةدام يف طيحلا
 نيععلاو ثغلا نبب زيي ال ليل بطاح لجر عاتي رفو اء دجأو حري لو غاتي رف نع

 *وسلو برعلا م الكل همبف هوس ىوس امل ةقيقح ال ةمح ً[ظافلا ةيب رعلا يف لخدا دقو

 ديفن الف ةينتاللا 5176/110115 ينعم مهني ' يناتسلا نأ نع الضف أله( مهلك ا رق

 هدف © لاغفلا « لماغلا:ء فقنلا «طيشنلااهانعم لب انيمرع 15: نمرشلا يفعم ادبا

 هنا بي رغلا نمو ٠ تاىلظ اهفوف تايلظ اهتوف تايلظ « طالغا قوف طالغا قوف طالغا

 راس نك دا اربع ليتاطزم 6 ايعياكع هدام يفي ايللقب ا ةدتلاللا ةيالكلا فك برع
 ةرؤكذملا ةينيتاللا يناعم نم هنال زوحي اذهو : انلق ٠ ها روسجلا عاملا : كادنكلا
 بنان اينتع لاق دقو « اضيا غاتي رق نع ةلوقم كافكا 0 وحول

 دتك نم هك ع بنا لب « ةينيص الو ةيدنه الو.ةيب رع الو ةيسواف الايمو ةيسراف

 ( يره) ةككل اعينش انين 0 رع )ا؟ او( سموق يا)

 1[1ءرتمأ 06 ينابنش يد يره مدلب مرفالا دنع فورعملا يراه ةينكيلا نيا

 . 1 ووو

 برحلا ينلتاقو 51-11/ةنس يقود نبا هديت ديسرتشيفايا راد قمافتلا كليو م (1)

  ةءاحتلاو ةلاسإلا نم ربظاف ءاكعراص>يف اًنسحكالب ىلباو ١4 ١ ٠ةنس ةقلاثلاةيديلصلا



 ا برعلا ءامدق دنع ةينامورلا باقلالا ٠

 ل ) ةيكوزام هلوق حيصييل ذيك واع لوقب نا هيلع يحب ناكف) « ةزيكرامأ» اهتنؤم

 ةظفللا ادخل نقلا و "(ماتفرا زئاج وهو. ةينزفلاب 'ةملكيلا ظفل نع القت اور وا انك
 ٠ ( يب رعلا ىزيلكتالا رحداب محم عجار ) سو كراس ويك ع اولاق ةيزيلكتالا نع

 ديا 5 ةلح م نيس للك رم انسحاو ةمحما ةدحاو ةساكتت (تقاغل عبس هذبف

 ٠ اهظفل ةفخو اهلصا نم اهمرقو اهعدقل

 ا || 3

 ىلا اهلقنيف برعلا فلتخادقو 007368 ةينيثاللاب و 07/6 ةيسنرفلاب وتنكلا
 نياةد انما وف ديف لا «كؤلم دقالاف>.ةليدل !ةظافب الل عيني زعت ف فتراه يم 60 وعنل
 ةغللا نولبجن ام ًاريفك هو ٠ اذك]) ةيطبنلاب ريمالا : هوك سموقلا : جاتلا يف لاق

 قي رط نع مثلا نع تذخا فورحلا كلت تناك الو ةظفللا اهيف تءاج يلا ةيلضالا

 ٠ دابع نبا نع ٍقاغاضلا هلقن.( ةيمرا يا ةيطبن اننا نودظي اوثاك( نييمورالا يا ظبنلا

 اذهو : اناق ٠ هأ « ةيمورلاب ريمالا وه : ليقو» ٠ نهم ىشلابكللأا» ُ يرهزالا لاقو

 : لاق م « ةيب رعلا ىلا اهاقنىلا ةطساولا ث تناك ناو ةنيطبنلا. ةغالا نمال حييحصلا وه

 :دشناو « يبارعالا نبا لوقوهو ؛يناغاسلا هلقن اذكرها رلال ةانكلزك د ناكلاو
 سف نفود ل نم ناكليقذا لطب كل ثق“ يلا نتلكو

 ةسماهتلاو عملا كلت ايل يفانملا ,اراي وا ةلايفاقما نشابفل جل اور نايل علا

 . ها ركشك سق عمج هنأكو هدخاو ركذي ملو دابع نبا نع يناغاضلا هلقن ةتراطبلا
 ريمالا سوقلا ملوق كلاذكو ( موقلا رباك نم فارشالا ينعم انه ةقراطبلا كرا ابق

 ضعب نم يه قورفلا امناو ةدحاو ٍفث ينابعملا هذه لكو ٠ فيرشلا لجرأ! :س متلو

 ٠ ١ نيحراشلا

 جملا ديدشتو يناثلا نوكسو لوالا دب صمم“ ل م سوسق نك نوعس طابقالاو

 هناي رعشي امم ها ع حاولا 5 200 ودلا نعت ىف سوال عمجاو

 نيس لاقي يا هنازتنلا تاقليزم[ هيعو ود هالا )ف تايمر ريكس فاقد لطف رتل عا
 ياي يالا قاف نقال ؛نياوزوب | ذكوم ميخيفتلا باب نم وه ًاداص نيسلا لق نا ًاداص
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 يفلا هحوالاب ةماكلا اوب رع مهفلس نا اوفرعي مل ءافلخغا دبع باتك نا ىهاظلاو

 1000© يا قود هوم مهناف اندبع ناتتك انها ه1 هامرصع بامكان ليسا اهانكذ

 زا لاق, قفمحالا يف فاكو كاودلاب -ةؤذ رفق“ افلا رضع باقك امو نبالا قافاقب
 نسق هيام لعق ناكو د قباب ةنمالا يوم ١ 1! ضيف نيععوزلا ةكادكا يف ةمايغ

 (ةسغلا كود ذئموت هب ديري وهو) كودلاو ءاكع كامو « نيفورعملا ةلايملا نم ةئامناُمو

 0و6 ةلقدلبلابكدواقابم' مانع ىلطمم البام فلاجرلا نورد 'كابلا ةيئاث ةئاكوللاو
 د ظفا صيصختإ نيت الا نيب جنرفالا قرع 7 جود » وا « كود » برعلا هامسف

 ميك ميجا اهناب حرصو فاكلاب جودلا خلوي يدنشاللا نال( هنقدعلل نر نع

 يا ) مهنم كلم نم لك» 4ه٠ : ٠ ىشعالا خص هباتك يف لاق ٠ ةيسنرفلا 98
 (ةيفدنبلا كهد ) :لاقؤ؛ مجاب ةبوشملا فاكلاب «كوو» هنوع#ل ( ةيقدنبلا كوم نم

 ٠ ها « ثقو رخخأ ىلا مبكولم ىلع راج بقلللا اذهو
 |هئاف « ةينيتاللا 2هيدع ةلكتلقتنا روصلا نم ةروص ك ىلا هللا كسرح رظناف

 قددو سوطعو سوعدو سودقو سوقدو سقاودو 7 ةروصب كل تءارث

 ة, زيلكل الا نع نيب رعملاضعب انيأر ذا « اهاب نحنو اهريغ كانه لعلو ٠ جودو كودو
 اذ فا هي زيلكداللا ةطفلل نع دقن ( قوي د ) وأ( وي د ) نراوت اذه اتدبعف
 «٠ اهضعب لع الآ بقت مل انلعلو ( َةَقَلةَرْشَع ىذا

 قيكرال 6

 مديع يف تأشن اهنأل ( ءافلخلا دبع يف تب رع لب « ةماكلا هذه ايدق برعت م

 ه6 هةر ا ارمي يح ريوذلا ا ا نيخراوملا تك يف تدروام ًاريخكو

 بلاغا يفو ٠ ها « سيكرملا هل لاقي ةي رجلا لخاد نيذلا نرفلا نم اًناسنا نا ققثاو »
 عيمج 117 تقللا اذه دورو مددعرثك دقو د ةيدعلاا## غلا نشنكرملا : درو خسنلا

 ضعب نا ىلع « ةديدء دهاوش داريا ىلا ةجاحرن مل ىتح نيييياصلا ثذاو> خيرات بتك

 عجار ) سيكرامو زيكر امو زيك : ةروصب هلقن دبعلا اذه فيس نيلقانلا نيبرعملا
 يمضو « يرام » : يبرعلا يبسنرفلا كب يراجن مح* يفد ( ةيبرعلا ةيسنرفلا اعمل



 اال برعلا ءامدق دنع ةينامورلا باقلالا

 نا» - )م ١ |... وه همك 07 ثداوح 5 لاق 8 4 ةيفسوبلا نساحلا 2 ةيناطلسلا

 تدرودقؤ( ىرقلا ديري وهو اذك )ايارقلا و هركسب جرخ ةيكاطنا .بحاص نينؤيإلا
 ( ىرقلا لاقي نا حصفالا تناك ناو مييفص جو املو نيدلوملا نمريذك بتك يف
 ىلع ةدحاولا ا فيون انكطسلل نا اذه نم جتنةسنف ٠ ها « ةيمالسالا

 نيذلا ماوقالا ةغل ىلعو مثدالب 2 مرصع يف هنوعمسي ام ىلع ًاداتعا ( ىتش حابم

 ىلع هب رحل ةسفن دادش نباانرذء اذهب اناس اذاف ٠ مهنارهظ نيب ميمايا طاس .نووطي

 نفل 4

 12د ةينيثاللا بي رعت اهكو ؛ سوعدو سوطعو سودقو سوقد هيف لاقيو
 مدققتس يذلا : رويصك سوقدلا.: يريهزالا لاقد ٠ كلملا  سكدلا : يناعاضلا لاك
 : لوالا يف اهوبتك برعلا نأ يدتعو ٠ ( جاتلا ) سودقلاك تارمثلاو بورما يف
 6 لصالا ينامورلا أ يأ ورلا طظفللا قبقحت مع هب ىفودو ( ليك فذ

 تراصف ايسفن ة هير د لب ة هبار ءمللا ظافل الا نمريغك يف ا ناقلا أهيف عقو

 اولاقف ا فد 0 انيع فاقلا كح مهفعب نك ا سودقو س وقد

 نيب قرف « لعنلاو لقنلا « سوسعلاو ل سانر لا اولاق 5 سو

 س وعد بواقم وهف سوطع اماو 0 مدنع ريثكو هو ا زخ يا 2 رق ءقلا

 قايردو قاع 9 هطمق فرحلا لم اال 0 فورحلا ميغ باي نم ءاط ا

 موقلا لياد 5 ةينتاللاب سفدلاو (٠ جاتلا ( هفطتخاك هذدتخاو ( هيا نع ) قاب رطو

 ٠ برعلا هلاق ام دح ىلع كلملاو ريمالاو موقلا مدقمو هدئاقو شح نويل ل

 سوطع سوعد لجر :رداونلا يف : س عد ةدام يف سورعلا جات كيس ءاجو
 « لمعلا يف » : لاقف يناءاضلا هفرحو ( بورلاو تارمثلا.يف مادققم يا سوقد سودق

 ءانلقن ام ىلع سوقدلا نال يناغاصلا دنع في رحال : اناق' ها « تارا )قس رف

 يف ؟ بورحلاو تارمخا| يف ( ناك ءىش يا يف .موقلا ليلد وه : نامورلا مالك نع كلل
 بصت هظفحاف « تاربملاو لامحالا
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 ه' ( ملص ) يبنلا هيلا بتك يذلا لقه مهنم ناكن ا ىلا

 نال«رقبلا ىنعم نم ال رعشلا ينعم نم كلذك يعم رصيق نا اندنع يذلا نا : انلق

 ىلعو ًادولوم لب ( هرقبب هما نط. نم اجرذم يا) ةعشخ نكي م رصيقب يه“ نم لوا
 ينسأ ةعشخ ناكوا هنأ ٠ نع "ةلاوشف اذه٠ نغاو ةاتككا وأ سمو اعكلا وجت 91

 ٠ ًارصيق 0 م د ةفور مارك ةاكلا نال ( ب رعلادنع( 3 هةعشخ (

 سانرفلا *

 نمرهشا هاب وا ءاف ىلا 8 يجئرفالا فرحلا لقنو م1768 بي رعت ةلكلا هذه
 لحجتل ءابلاو فاكلا اهنم اوفذخ « سباكترف » اهيف اولوقي نا مهقتح ناكو ٠ ركذي نا
 نوال ريما ناغوإلا دعب يف يعور قب رش اهناتن نطل زك رقي 5: يرق كك لج ع
 ةلسم ناسأل ) ةفرعملا قح اهلنم أوذرعي م نيمدقالا فرعلا نا يهاظلاو »0 4موق ف

 اهل اوركذ مبال اناث ٠ راجنلا ةيب رع ابنا مهنم اداقتعا 'سرف ةداميف اهوركذ مهنال
 : جاتلا 5 م 0 سانرفلا ىئعم . و ااق كشف ٠ امرهم و ةقيقحلا اهيفاو ا . راق يلاعم

 يرام اذهل. . نفي ولا نبل: نعم ىوقلاود نيف اهبلا ”رتيعرا: فافصرقك_ :1 م انرفلا
 هنوث ٠ عابسلا سيئر هنال ب دسالا ىم* :هيولاخ نبا لاقو ٠ ةبقرلا ظيلغلا ليفو

 هبش( لاجرلا نم عامنا ديدشلا اضءا سانرفلاو ٠ مضلاب سن ارفلاك هب والذي دع ةذكاز

 ءاهسا نم : سالرفكنيؤاوفلا و, ...٠ موكللاوندؤلا تانك ف ريدقلا هلا... ةتيالاب
 راق ىمانر فكل ضارف دسإو ٠ هي وبدس 1 ١ ءانب وهو ( ىنح نبا اكون ىلا

 تاغالا ف التخاو ةفاتخم روص ىلع تب رع اذا ةمكلاف . ها باتدكلا ةينبا نم دش امم ؤهو
 دلل طيزي رذرم ا شلت زنا نينا ةسالا نون نباللل] لهاو 1 ةظفللا قمل نم تأ
 ٠ هيولاخ نبا لاق اك عايسلا نيب لوالا

 دبع يف لياج ريشت نودب ةظفللا اولقنف (« فلسا هبرعام اوسأ برعلا تاثكو

 ظفللا اذهاولقن نيذلاو 0116 ةيغرفلا نعلق « سلرب » سائرفلا | ىف نيرابعلا

 انرذد اذاو ٠ ىظسولا نورقلا ف عئاقولا اوثود نيدللا نيخرؤملا عيمج مه ةروصلا هذسهب

 رداونلا باتك ىعاضص باح يضات | هلكت نا رذعل الف ب رعتلا م نم عيججا



 اة برعلا ءامدق دنع ةينامورلا باقلالا

 رهرقلا ١

 مهنه كلم نم لكل لاقي ناك( 185 : 0 ) ىثعالا حبص يف يددشقلقلا لاق
 نيشو يجب« '”رشاج » ةيمورلا ةخالايف ةظفالا هذه لصاو٠رسديق ( مورلاكولم نم يا)

 يناثلاو « رعشلا '''امهدحا : ناثعم مهتغل يف:املو « رصيق » برعلا اهتب رعف ةمجمم
 ٠ قوقشملا 'يشلا

 كولم 0 ءا '"” شويناغا ليقف : مهنم بقللا اذهب بقلت نم لوا ثيح فلتخاو
 ( جرخأو 7 ف |ادحوهو تتام هما نال كلذب يبس ٠ ةيناثلا ةقمطلا

 ٠ هدعب مبكلم نم لك ىلع اَذع راص مث « قشلا ىنعم نم م ًاذخا ظفللا اذه هيلع قلطاف

 نم 3 وا 'قيفو روك لش وناءاةمب لس ينل[ قسرا م ل

 وهو تتام همأ فال ليقف « كلذب هتيهوست بس يف فلتخاو « شطشغا هب 7

 ماترعش ةلو كلؤتهنالنليقو. ع شويناغا يف .لاوقلا مدقل كك خرخاو :هنع قلتف اهفوح
 مبكولم ىلع ًايراج بقللا اذه لزي لو ٠ مدقث م رعشلا ىنم. نم ًاذخا كلذب 3

 ةيس رافلا مجلا يه اهيلاريشبينلا يلاو 008807( ةين:تاللاب يازةيمورلاب ةككلا(1)

 فلالاو ؛ هرج ط وراهم ها الغ.عزج عوف دي زياكتال ا ةلككل | يف حو ظفلب ةبيدشلا ةخانملا

 نفطي نأ الا رشاخلاف لما 1-1 يك7 نا هاشم نيدنلا وع وم هلام كل

 ةذثال ةمجمم ائيش نيسلا نوظفاي اوناك( لابجلا نم مهنم ناك نم اهس الو ) نراموزا
 ياز ةي .هورلا مالعالا عيمحو ٠ برعلا ضعبل ناك بيعلا | دكه لثشمد ٠ ماسأ كيس

 قتال ع تحاص ابيلقن ةل+رملا نيسلا اهيف لخدت يف علا ( ةيايتاللا ينعمب ةينامورلا

 : لمأتف ٠ برعلا بادك نم ةعامج ل اذه لم ىلا هقيس دقو ةمجم انش

 هيث وث م 036536 ال 36527168 يش نار انوع ع لدت ىنلا ةظفللا( ؟ )

 ٠ هنع عمم نمت دله وق اموهاهيمت يف كلشلاءاقركلإ نا لميا يدنشقاقلا

 وه رنهيقب يع“ نه لوا لب ( م.الا اذسمب وه نم ةرصايقلا مالعا يف سيل( )
 لعجب س وي اتغا ةلككل طخ نوصل ذي: وصم ةلكلا نا نظنو 00181105 ( سويباتكا )

 ٠ ائيغ ناكلا
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 0 ُّط ب نه دام يف يا )انه : لاق ( طابنملا لؤن اذا : ديس نب اح

 باوصلا :(يداباز وريفلا يا) فنصملا هدلقو « ط به ٌةدام يف يناغاصلا هركذو « ريثالا
 ةقيةملا ىلا برقا اذهو ) مورالك لم جتفلاب طاب هلا : ط بوه ةداميف لاقو ٠ نونلاب هنا

 تقولا يف طابنملا ناك ناذ ,«:موزلا ثالم لوم, نا هيلع ناكو « مورال هلوقب ؛يطخي مول

 ٠ ها نوذلاب طابدالا هنا باوصلاو « انه يناغاصلا هلقن ( شدا يءاص هتاذ

 وه ذا اطخ رهو مخلب ءا ملا طدضص هد ف عوباطملا ريم الا نبال ةياهلا يفو

 ٠ نيعمحا مهاك نيب وغللا صوصتا) فلاخم

 طال ودلك نافعا تفلستلا نا "ودمت" يوعلا نس نظسسولا ننورقلا لها تاكو

 تي ةطوطب نبا لاق ٠ روذاربنالا « ها « رهذربنالا : اولاقف « هلصا ىلع ظفللا اوُدْخاَف

 هنا ةجحنرفالا دنع ابابلا يهادم نمو : ( ىلوالا تؤريب ةعبط نه ١54 ص ) هتمدقم

 قارتفا نم اجرت مبءاجاو مبفالتخا يف هيلا نوعجزي دحاو كال دايقنالا ىلع مهضحي

 2000 لع هلا ملي نوكشل عديم |يقوذ ال لا ةيصملا هب ىرخ و ةلكلا

 هرشابمو( نيتممملا ءاظلاو لاذلانيب طسولا هفرحو « (روذارذالا ىوريو) روذرزالا

 فقاولا لاقفها ٠ روذربنالا ىنعم هلعلو  جوتملا ىحسف كربتال هسأر ىلع جاتلا عفب
 ةرورأعا لول ستسن رغلاد « لممملا ءاطلاب ( اذك ]رو طاربغا اعدق رويسملا : هعبط لغ

 ٠ ١ كولا كلم ممدنع اهانفيو

 اللا 2 ( هبأملا ناطلس )اماطلسو ».: ءاذفلا ىآل نادلبلا موقت يف لاو

 لا © ررريتالاب: لعل ةقلللاو 4 الملا فلام ءانعمو 4 روطر الاب

 لل الل ديما ةعللعا لل تام نب ىيدفلا باك ىف يدالا باك فو
 طايع طابنم نيب يات ىتش روصل هب رغم ثء اح 01 هيل يل

 اذا «اهريغ لجو اميرو روطيلاو روريناو روطارباو روطرتثاو روذاربااو ردذرإ او

 روطاربمإ اهنوبتكي نيدرصعلا نم نيريثك نا نع الف اذه٠ ةيطحلا خسنلا ققحلا 4

 اهانعم ةدحاو ةملكل تائل ربع هذِبيف ٠ روطاربلا بتكت نا مصالا نأ انلف دقو
 "نال كولا كلم يأ سول نا ءاركقلا ىلا: لسالا يف

 "* . بذا ةن." تيفي

 93 دضمو نال



 ملال يا جاو قولو ا ون كو ل6 تول ون قو كاما ا قا قول قول 30 3 قو 0 وا ا م قي و م ان و ياي ااا ل ل و ل و ل ا قا جتا

 نط جرجا ص 2/22 عرج م ظبط مب مرج جب جا جر ع م6 هرج جا جاها هج ال اي ١ اس عع ولع اطر ع ف رع نه ف ل ا ا

 .ترملا ءاميق نع ةيامو را
 انئالاقم يواطم هي ةيبنحالا ظافلالا ضعب لمعتسن انناب ءابدالا ضعب انريعي

 ىلا روينسلاو رتسملاو ويسملاو رهلاو رسلاو دروللاو لنولوكملاو رجيخلاو نيكلاك «انذبئو

 مالم الا لبق باقلالا هذه لثم لهعتسا حاصلا فلسلا نا ةالغلا ءالؤه يسن و( اهريغ

 ركذن « اذه اناعدمل ًاتابثاو « يلاوملا روصءلا كاوا يلاها تاداع ىلع ًايرح « هدعب و
 نيب دقعلا ةكح ةقادصلا تناك موي « نامورلا باقلا نم « ناندع ءانبا هذخا ام ءارقلل

 : كلذ نم ( نيموقلا

 روطاربن الا 5

 هيف نيفلاخم ( منرفالا جلطصم ىلع ابرج روطاربمالا أطخ مبشعب هبتكيو )
 ةيبربع ةدهجإو د ير 08 د 1 اء ميلا ةرواحم درع لالا نرل ل١
 ناكو.( ٠ كلذ ىلع دز 1 يسد للا ؛ ىهنلا اذه ىلع ةئيصف

 : اولاقو ةمملا فورحلاب هئم اوظفتحاف ظفللا اذه نوليطت: 4 فلسلا نم نومدقالا

 ( طابنهلا : سورعلا جان كيس لاق . مهضعب ةغل وه اكءاه ةزمملا بلقب « طابنملا »
 ثيدح يف ةءاج دقو ٠ ةيمورلاب شحلا يحاص ( ءاحلا وهو هلوا حتفب يا ) « جتفلاب
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 ١ قفاوملا ةنس يناثلا نوناك لوا يف تئشنا» ١" ةئس يناثلا عيبر ١1

 رهشنأا يف ة ةيص قشعد يف ردصت

 ةي روص فصذو ةريل اهكارتشا ةجي
 دطمحجج سلا ب

501 

 ( يلمركلا يرام ساتسنا بالا ) برعلا ءامدق دنع ةيئامورلا باقلالا
 ديعلا 0 ةفرط ةءلع

 تاطوطخم

 مالقالا تارثع

 ا

 ( ير ع يكل

 ( يلا جلا)
 هش دح تاعوبطم 1

 للا ةيلصالا ةلدالا باتكا
 ملا ةايحلا 0 ةيئاسل ةل

 ( يركلاذعس )
 (يرالاو

 ( يركلا ديعسا)لا :ناشاألا عمتجا ماظقنا نوكي اذامب

 حيزشتلاو راصتعالا

 مالقالا تارثع

 (يل.ركلا يرام ساتسنا بالا )
 ( يللا عمجما )

 ةثدح تاعويطم

 يطخلا نب سق

 ةرادالا قوقح

 ئرخلاوك اضن نيقوصلا ةدردلا

 ( ةديدجلا ةأرملا ) ةيئاسن لحي

 ( يربج قيفش )

 ( يبرغملا )

 ( فسويلا ديعس دمحم )

 (يبرغلا )
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 ١ ةثب دح تاعوبطم 0

 اال تعرش قرشلا ىلا ةعماجلا لظ برحلا لبق دتما الو ةيحلا تاغللاو خيراتلا
 3“ مهباداو مهخيراتو برعلا ةغل سردت

 در دع فحايم ةيلكلا هذه قد

 اردصملا ا لم ةعطق فلأاةك1 ةنس ىوح ةهدقلا راث ) الل فيم اهنم

 ا ها 11 ل ناهس ناميورلا ف نان ويلا نراث 7 فييناب سلاو نبايكلاو

 ٍْآ ةيبرثلا ٠ نفل دهعمو يفارغح دبعم اهيفو

 صصخ دقو صاخب ة كا اهرماب موقي داع كنا يئام ىلع ل يشل ةبتكم ةعماجللو

 6 اكنرف 8854/4 ةنس لك يف اهل

 ' وهجر مناف باجالا بالاطلاب صاخ ءانتعا اهيف سرادملا رئاسلو نويل ةعماجلو

 ٠-- ةشحولا نم "يش مم لصخي ال ىتح مهتشيعم رماب ماتهالا لك

 - 2 5-ه<32--+

 ل
 00 ةريتك ةركلا هرام لاق :لقعلاةرثام هلل اقف ذب وم ناذيوم نوم ىأ لاس

 اا و ةمعل يذ لك ةأفاكم ىلع صرحلا يف هنبن متل ناو ركشلا نم ةبيصن ءرملا زارحا
 000 ل ]و لاح لع ايدلا ىلا نكدن ال نا اهيمو © ةراذقلا ةياغ لعفلاب كلذ نم

 آلا انمو٠ ةمعنلا لاوزا ضرعتي الو رورسلا عدي النا اهنمو ٠ داذعتسالا يف ظي رفتلا

 طن الاايتمو ٠ تبثتلاو رظنلا دعب الا هعضوم يف هلفغي الو هعضوم ريغ يف المع لمعي

 رهط ابعم زواجتب ال ةريس هقيدص نيبو هنييام ريسب نإ اهو: ءارتضلا تشن الو ءارسلا

 'اذحأ ادبيال نا اهنمو ٠ م 6 ا
 | قحلا عم ىوملا نوكي نا اهنمو ٠ لدعلا دح راصتنالا يف زواجت ل يذوا اذاو ىذاب

 اوه امب هباع نم تيع لفحي الو هيف سل امي جداملا حدم هحرفي اال نأ اهنمو 00 ٠

 0000 لا ضن لاتخا امو ٠ امدن هنم يستكيالم لمميالثا اهنمو ٠ ”يرب هنم

 1 ٠ ةذأ لك نع سفنلا



 "15 ةثي دح تاعوبطم

 لوما رع 33 احاشلا كوريل ف ةفش قوقل 50 هلاك
 ةماعلا ةائاننا ةتؤلث'اعأتن لوا ةيناييف سكود ةماعلا 0.

 دن." نيس ثالث دعب دخؤت ايتدابشو ايلاط نود

 ةعب رااةئام ايفل 1109/4 ةيسادقكللا مده تن ا ويك لا 1
 تعمح دقو ةي رادالا رومالا نورطاشتي و ىكمعلاو يرظنلا سي ردتلانوعاقت ةذتاشا

 فليت قامو ةنالثو ةلامو اعلا ١4 هسا

 مولعلا ةيلكيف بالطلا اهيضقي يتلا ةنسلا الخ ام نينس سمخ بطلا سي ردت ةدم

 تاس ءايك اناةداهش لح
 دعب (5/09ع) قيبطتلاب للاطلااهيضقي ةدسو نيدس عب راةلديصلا سي ردت ٌةدهو

 ٠ هسورد نم عورفلا

 ثالث فرصي امل غرفتملا ناف دحاو سرد او نانسالا بطو حيرشتلا اماو

 ٠ ناتفس هتدم ديلوتلا نفو ٠ قيبطتلاب نيتنس ىضقي و ةسردملا يف نيدس

 11822 هير كلا اهنقلعا م00 2 هكا هده مولعلا ةيلك

 ةموكحلا لامع ميرخت اهتباغ تناكو ١ ةنس اهلامعا تفنأتساف داصتقالا ليبس ىلع
 ٠ مهتقبط يف نمو ءالعلا جرخت تذخاف موسرملا دحلا تزواجت اهنا آلا

 : يف ايف سرد يتلا مولعلاو اذاعسا نوسمحو ةعس اهيف نس ردخلا نوؤ 2 ف

 ٠ ضرالا تاقبطو يعيبطلا خيراتلاو تايعيبطلاو ءابعكلاو تايضايرلا
 تاومس تدل ةقاد ردتلاةدمو هب رظنااةعارز :لل دهعم 8 7 5 يف غ لقو

 :ارر سدنبم ةدابش دهعملا اذه ةداهشو

 ىرحام اهيلع ىرج مث 18١8 ةئس باد ا ك0

 : يهءابيف سرد ىلا مولعلاو 1690+ ةنس اطامعأ تفنأتساف مولعلا ةيك ال
 ماعلا خي راتلاو « ةلباقملا تايبدالاو « ةيملا تاغللاو « ةيسنرفلا تاييدالاو ةفسلفلا

 ٠0 نفلا خي راتو (نويل خيداتو

 ةدولا رضأوا دست ةقيرطلا هذه نال تارضاخملاب ةكلا هده ىف 0000
 نا نهرتكا فرصني تابلاط ةنس ىلاةنس نمةلكلا لغد وذل او اسد



 هب لح تاعاوبطام

 نول ةعماج

 آل ال1 نعد 6 0ع ارد01 9
 /1ونداع اا »7070  م:ه/ءدودعن» 0 اه !0هعانأا6 لعد |!ءالععو

 ويسوملا هعضو يبرعلا يملعلا عمجملا ىلا ًاباتك نويل ةعماج ةنكم ريد ىذهأ
 دقو « نويل ةعماج » 0 2 ةعماملا يف باد لا ةيلك ةدياسا, نم نارها" تسعوا

 ” 15 11و ةعماجلا سلم لامعأ نعو كوبل نع اهيف ثحب الصفرشع ىثار هيجاص هن“

 ةيكذ مولعلا ةيلكو « 0 بطلا ةيلكو « قوقحلا ةيلك شنو ا ةعمات |

 ةبعكمو اهتابتكم يفد « اهيف معلا دهاعمو نويل سرادم يف مالكم 1 0
 0 فدل عمد نويل ع يباع لمست ينلا نونفلا فئارطو فحانملا يفو ةعماجلا

 باتكلا متنخا و امنوشعي يفلا بالططلا ة ةشاع يف 1 ةيضاي ألا باعلال | يف و ةنب دملا تاه رات

 0 عمال ليفعشتا ف تارظن

 |5114 ةنس اهبالط ددع غلب دقو عبرا تايلكن م اانا6 2 نر مناخ فات

 قد 01 اور لا ددع رواج الاط نيناكو دلتو ةئامو فال[ ةندلت
 : يعف عبرال ا تاكل اما الحر نيسمخو نيتئام ةئادالاو سر رردتلا

 :بورض ةثالث لعاهتادابنثو ١807 ةئنس ةيلكلاهذه تعشأ ٠ قوقحلا ةياك

 ٠ تال ءاقملا هررحم ابباححاو ة لكلا ىف يف نيتنس ءاضق دعب ذخؤت ةداهش

 سلاح نولهؤي و ةاماحناو 15 نوحتري اهباكصاو نينس ثالث دعب ذخؤت هدابشو

 * ةيررادرالاوإ ةلاملا ومالا شعث ىرروشلا

 ناف ناجالا بالطلا اماو « اروتكدلا » فو نيدس سمج لمن دخؤت ةدابشو

 ٠ نينس عب رادعب ةداهشلا هذه مهيطعت ةعماجلا

 مولعلا خب ىءا ةيلاملاو ةيداصتقالا مولعلا يف ءاصخالا ىلع نومزعي نيذلا مزايو

 تا ل ل لكلا يقكاوضق نا ثب ناذإلاو ةيسايسلا
3 



 1 5-5 رايح

 اواوتساةريثك مقاوم دعب نويثلا مهيلعر مظتسااملو ٠ بونجلا يف سدق واش داقو ٠ لامشلا يف
 ينح يأ( ا )وا( ةنينخ )ىلا (سدقواشداق) مدا هريغف ىرخال مهن دم و مهيتمعصاع ىلع

 ءاهل نأشال ابعساب ةريغص ةب رفابم رقو مويلاةروك لملا ةريخي |مسا وهو (ةنيطق ]ةماعلا اهتفرك

 كولم عيمج ركاسع دئاق ناك مشاه5 لغىلا هشويح داق يذلا ثلاثلاس متوحن ةوزغيفو

 ١١5 عضخاو 000 ناتوزلا شق كلم وجا اغا ناسك دج

 ٠ هب لكنو ةعينملا هنوصح مدهو ٠ (توريب) اتوراب و( قشمد) وكس اهئلَ ةتعطامت ند

 تاصتاف بوبملا ىلا اهزاحدنارثا ع: لاهشلا نم نين اذوللا لئابق' تقفَدَلا دقو

 قشمدو ىدربو ينادبزلا يداوو عاقبلاو كلتلفت 20 ضل ل وس يا ةفوحنا ة بروست

 ضارقتا دعب اهسالو يلصالاابعسا يسونئو لولفلا كلت عيب مارآ مسا عو نيطسلف ىتح
 ٠ مهتوخال مراثتساو مهنمنييمار 5 اا داليملا نق قنات نرقلا يف نييتحلاك لم

 نيخرؤملا ققحي لاوقاو ةي رضملا راث "هلا ىلع ًاداّتعا ا الا د هريعص ةفل كح

 نييثحلا لبق كتاكااتمنا وماوزلا وا تش اويل كوي رتشملا اهاعم ثلا نتناول هل

 رض 2 ل نا تاك 1 ندمو ةيدق 000 املو 0

 مكه ::ودتم لت تازرنح ايت

 *ناظاغ نا يرش قوه يح الك رصنل ناش
ّْ 0 0 

 عمجملا ءاضعا نم .
 77 سوو د ب حسم

 ةللحلا ةيسنرفلا نونفلاو فراعملا ةرازو ةيده

 0 ا انعم

 نيتشللا نويسنرفلا نيقوتستسمل تاكا اقبط ةسفن رانار ةليلكلا ةراررا تلا

 ةليمح بسترتلا ةنسح قرولا ةليقص عبطلا 2 ادا< نيناع يف و ةيسنرفلاو 0

 انمهضوًارفاوركش يحي رال امذهاملانركشف قرشملا يف بدأألا و خيراتلا هب دخاممس رابغلا

 نيذل امالعال اابئالعةمه واهيلاراشملاة رازولا لضفن نيهونم ا:ةبتكم ىلا ةسفنلا فئارطلاهذه
 ٠ ينأي ام يف الصفم اهفصنسو ٠ ةدلاخلا هراث آب اهينغن انتغل يف ةاصاوتملا مهناحبا ىرت



 راكفاو رابخا يل

 تاتكلا أرقي نا ىلع رارقلا رق مث « هتباتك ةغالبو ؛ هي ولساب اهلتهدعاوقب ةغالبلا ماعي ب 0 3 ه2 دم ذك" ملا 0 اع سر 31

 ا د اراب هيف 0 ءاذعألا نها

 يرصملا ةناحملا روع شا لمح | هم العلا 00 هل مث تاي ) تت

 ٠ كلم اهبلط عج ناكةب وغل ةميه 0 ضعب لاسراب : هذعو صحن وهو روهشملا

 ةيتاللا قخ هم مكي ئردا تاقاوضاوماو باتكلا عوض وم يف كامل دعبو

 0 ىلا ل 1

 0 رار را هان رب لس ردنا هنبفلا ةيزرر الا: ةقفنلا كديذف
 (دكلطف ةريخا) تارا ةوبلا ةفورعملا ((نسادتتم هيض طاش لك اج أي وقعت تيتو

 لفن رام ةئارطلاا كا تكاد اك نيبنطا ةةماخ قاكو دعما ىلا لت نا قلدنا
 ًّ وا 2 تدلخا ةطتكملا هب ردا اكل هلع ع ادام الاخ كلذ نك 0 ةيننحالا

 : عوضولم ا اذه ٍِق 0

 نيطساف تابح ةلحح كا يوغللا اهانعم ىتلا سدق 1 نسداق ندم نا

 : نالا 0 ةلاحعلا هر عوض وم صخ 1 7 و ةاراودلا 5-6

 را وأ نينا ذولا ةلود ةعماع [_ىمار ةريح * طاش 02 لضم نس 0ك

 ا رطل كر كا رول" كس نيدلا نيمار الا وع
 (ذوال )دول 20 وسما ةلاوشلا دن تناك متع ىلع اعاد 00 كنركلا لك 2

 دال هوا رجلا هناك ةريقلم اتارامإ اهنا ركنا ردا مارا كمايك اروهو ءاسأ نيا
 ف رارصم ةقارف اهتك وح دعما كاذلو ىءارطأ الكت قفا هئادط|«انييفك وزارقلا تريم

 لفسالا وأ برغملا نادولىلا ةمسقنم نيبنادوللا ل ئابق تدب روس ويثح اهدضعيف

 وا قرمشملا نادول ىلاو ٠ ( نيطسلف ) نييناعنكلا دالب و اهيلا امو قشمد ناكس هو

 ذق نويتكلا ناكو “ ني رهنلا نيب ام يبرنغ نم .ءرحو ةيلاهشلا ةب ْروَس ناكس مهو ىلعالا

 صمم و هابح لثم ةهظع آند. اوطتخاو ٠ هلي وط هدم جارخلا مهيلع اوب رضف مل اوناد

 (سيلوباريه كي رخل كيلو ارك نال ةأيسملا شك <«( نغم لا ناكو ةاهويفت قلو
 مويا | كيايح ا + ااا اا

 هسة



 «اه راكقل رابخا

 ( 0021756 )و ٠ ( 902 )نمل صاللا ةي وسفيث وا ةب : رعلا ةغللا محاعم يف فا لاق

 ةيوسارف شه وا تيزلا وهو « طيلسلا » نم لصالا هيب رع يش « هطلس » ةلك(؟)و

 ةلك (*)و ٠ ةينتاللاب مما هما )وا حلم ( 561 ) نم ةقتشملا ( 56/2806 ) نم لصالا

 هك ىصقالا ترغملاو نيلدنالا ىئاف نيلسملا ىلع غ رفالا اهقلطي يلا( 501057 )

 (نينرشلا دا 0 وا 0 ,ع ةفرحم قله كوالا قورقلا

 يذرف لّصا نم نييلوالا نيتماكلا. نا ىلع رارقلا رق تحضلا دعب و م ينوريب كلان 5

 0 و ةريخالا روصعلا ف ٌيرفالاب انطالتخاا دعي هب رعلا انتغل يف اتلخد امنا اممنال

 1.0 91701106 - هب دن افراد هيا تيما مهنم نيعملكلا نتاه انعام

 00 .لرع ةفرغ اهنا نيبتف ( 50705أ7 ) ه6 ايف تعح هرف 0000601

 اسلرفو ايئابساو برغملا ىلع اوفحز نويقرش برعلا ناف 0 ع ةييرعلا |( نسكب

 ٠ قرشسلا ةبج نم

 نيب هياعرثع محملا فيط طا باعك وهو( ةغالبلا نوناق )باعك يف ثلا (4]

 ) ل نب ده هام ىانيدا رهن ز هقاذوا ةيرهاظلا ةك 1١ تا

 هرشنو هعبط رما يف اوك اذتو تاحص هتم ءاضعالا أر قف ( د15. ةنس رز هتباتك جراند
 هترابع بولسا نم ررظب نكل هفلوم هيف شاع يذلا نمزلا ىلع 0 آ

 اهسال ةرحبال سماحلا وا عبارلا نرقلا لاجر نم هنا ىرخا نئارق ضعب و هتاداهشت-او
 تلا دع | هرمي م

 رداقلا د2 خيشلا ةغالبلا ماما هذح هتحاصفو ءالكلا ة ةغالب نع هنحب ٍف هذي هد

 نون ؛اق ) ل ادها ناو ( ناحخاإلا ل الور ةغالملا رارعم ل هيباتك يف يناجر ملا

 م نا كلذ قوف وهو ٠ ني رمتلا ثلاثو ٠ نيباتكلا اخا ناكر شنو عبط اذا ( ةغالبلا

 مشا ( مالعالا سوماق ) ين فلؤملا ةمحرت نم يش لع تمبلا دعب انرثع 6 (1 )

 نمو ةرحبلل ( 17 ) ةنس فدل يو ءارعشلا نم نك لاق دنقف قاض نيذلا

 ةرجلا فصو 2 هلق هرعش

 قالخالامركم تناعو حا تلا لبق ايراحلا 2
 قارفلاوانلاإةزشق ىو قا وشلاو يي 2

 قاشعلا مد نم ما اهورصع قاوعلادو دخ نما [ئرد[
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 عملا ثاساح دعا

 ,/ 2 عقاولا :اعبرالا ا ةماداعلا ةقركملا 2 ةداتعملا ةكساخ اجلا انعمحج دقع

 هطاخحا كيش لق ةماعلا فراعملاريدم لع د د تعش ال| هسللر ةشسائر 0 لوليا

 زييشا |و يروع كب مياسو يروخلاكب سراف ل دل تارضح قييفىشلا عا 0

 كل ا رفاوكا ردا فوضت يح نوم يلوذ ساق راطتلا ةواذانلا ع
 ىلا دوم قع امك اة لف دا كبك كاد

 (تاباختلالا) نم ةينارغلا-ةباعكلا يف املامتسا اشف ىتلا:نداضملا عومجت يف ثحبلا 0 )

 د0 12 امرانإ( تاع تح الا از زأ ( تاييففللا )وأ( فاضيضقلا ")و ( تاتيقدتلا )و
 ةيلصالا هتفصل 30 ددعتلا ىلع 0 00 مسح ال ردصملاو رداضم اما ءاضءالا

 1 وهز ردصملاب لصاخلا هب داري اغا رداصملا هذه رم مح م نا ويح ظحوأ 15

 كور ف اًنلوقف هدف“ ةززللا *ءاناوأا ىعونلا نوصل »ياريت ةزاتو ةشفناةرذصملا 5: لعفلا

 ركع ركل" ةرتا داو اغااو نداقلا لعف انهت باختلاالاب دوب :(ةيضقالا "نم تاراخقلالا
 1 يقاوبلا 2 لاقي نكت ةيضقالا

 فنرا لاقو ( مالقالا تارثع ) يف عمجملا اهركنا يتلا ( ميغ ) ةلك يف ثلا( ؟ )
 اك دك نيملكلا نا ءانمعالا ره كي ١اق لف ءاب ندد 0 ُِ 1 لاقي كا با وصلا

 ةغللا محاعم م يش 2 ل 1 ءاملاب ) و نا 2 هحعح 2 : رانا ةقداقلا امم 55

 مأَم ير ل 3 ال 1 لاق 5 م : انيديا نيب يتلا ةريتعملا

 و عشانا نارا ةلا رقو ٠ هيلع داتعالا ءوزاب لئاق نمو هغللا محاعم يف هدي أوي 00 ٠

 10 2 ابنع صن ىلع زونعلا هي ريحا يلغ نإ لد لَ ههبش هكا 1

 ٠ ثداللا وأ علل

 مهمأر ٍبلطو ءاضعالا ىلع «يبرغملا» ذاتسالا اهش ع تالك ثالث يف ثحلا (؟)
 برش ريغصلا ءانال اواةريغصلاةروراقلا ىنعمب لصال اة يب نعيث له «زوزاق» هه ةلك ١( )اهيف



 ءداةؤشش ةينتيفج

 ماا ةيناكزيمالا ةعماجلا

 ىلع ةدئاز امهرخآآ كي فلالاو سنج اعسا اهناف قوق دنحو ىرابح فالخب اكريماك

 <24 ال ةزيحالا افلا ناَف كريما, فالح :ةفراقتملا ةماعلا ةيفرصصلا ةدعاقلل انو ىلا
 انيعدا اذا انا ىلع يمحي الا اهظفل هات يبرعلا انفقوم ثيح نم ةلاصالاب الو ةدايزلاب اه
 غمس لاس كول نع ةبولقم نوكت ن أ لوا انانانك ةقماللا هنا
 فذحن ال اهفذح نم ىلوا ةبسنلاءاي عم ًاواواهيلقوا اهتابثاف كلذك تناك اذاو هعماب ةراقلا

 سابتلالا مدعدنعزوجو ةدعاقلا فالخ ىلع ناس” وقدنحو ىرابحىلع اسايقكلالا

 الف ةىعاقلا اعفو ناك امو ةدعاقلل اقف. هاف اهبلقو ايتانثا: فالي ظفلل تلو سو ندرك

 5 للج غوسملو رذعلالا ناس الا ىلا هنعل دعي

 الل [يف افي ا هان رصقو دو دنا نم اهانمهاوت اذا يواكريما وا: ىريماال يوكريما لوقت نأ

 5م نا ل ىلا ةبسنلا نم عنمي ايو ماعم ًاعنام كلانه نا ىلع

 .- تايالولا قلع روكي 0 كريما لانبنونسملا يااكريمالاو اعمر ةراقلإ
 لخااناردل هناف يجامل للا يرعنملا تداخل اك نو كوكا راالا
 نئةل رضفم ةكريمالا ةقلا اف دلعو ةيئاكربماالا ةنيئاخ نم دارا رهو ج0

 اوعرست دعاوقلل ًاقفو اهنا اونظو اهولمعتسا نيذلاو ىنعملا ةبج نم ةءونممو ظفللا ةبج

 ٠ هوققحي مل مهنا لقن مل نا مهنظ يف

 اوسيلو لعلا ضعب نولي نيذلا ىو رتب واملاثما ةلأسملا هاذه لع سال تاطاطقو
 5 مالسلاو ءاضتقالا دنع هيلا عوحرلا يغش يذلا يفاكلا قيفعلا لها نم

 ل وص كح 1

 8: مهم ١

 هال كيما ةأظع

 هكر شو * همعت هيلع 7 غبسأ ن نأ ضان ى ذب هظعي وهو سابعلا هنبال نومألل لاق

 رخل لب 4 همكم داع علا ىف فاني تا ةردقلا ىف هلطسو تالا ور
 ةعدب را اهييحي 00 ةنسو هنفدي روحوا هرثني_لدعيف هتمهلعجي ناو هباوث ىجريو

 ها هعبتي دومحج رثاوا انا 11 بعطر دب وا 57 ةعينص وا اهدقتعي ةمركم وا اهتيمي

 و كيل
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 ةيئاكريم لا ةعماجلا ما

 امو ناكريما يف متفلاخ اذالث ةباتك هلق الو الفل ”هناسا ”عواطي مل اهفذح يتركق وأ
 ”00 ادناو نابسارو نانايبق ناقرجو ناطر لثمو دنع ةفلاخلا هذهل جحصملا هجولا

 طاظافلالا هذه لكيف فذحلا كدحالاب ين رطخيال يناغفاو ينابسا و يناباي اهعيمح ىلا

 , ادن[ ءايدالا نم ني ريغك لب باتكلا هابدالا نم نيريثك را معا انا
 | ناكريما يف مفلاخ اذ امل » يماؤس نع اوبيجي نا ليف 52 ك4 نوفق وي فرصا

 ٠ هالعا املا

 01 ١ لالا لوقت ؟ ىريما:انلقو نايلاطيا.لع«ناكريما انسق نولوقن لعل

 | لوقا لوقلا اذه حرج نا لبقو ٠ سهاظلا حلا نم ةعسم هيلع ناف لق آم تمعنو

 زوجت لف ةتيلاطياو ”يلاطيا نولوقث اك ةينايلاطيا ةعماجو ينايلاطيا لجر نولوقت
 1 كو رق اك هناك ريخإ ةقئاج نول ردت قا نالاطبلا انف ةكوقازوج امن ناكاريما ف

 ةبس ينايلاطياو دالبلا مسا ةيلاطبا ىلا ةبسن وه امنا يلاطيا نا ءابدالا اهيا

 لاو فلالا فذحب ين علا ةننظو رمال كيلع * هبتشاف سنجلا مسا ناكريشكا نالاطب

 ةرواوقي 5 نايلطلا ةما نؤلوقيف نايلط ىلا نايلاطيا نورصتخ مهنا لوقا انهو

 ارسجي ال ةينايلطلا ةسردملاو ةينايلطلا ةمالاو ينايلط نولوقيف نوبسنيو نايلاطيالا
 "الا لالا تامل دن رئاطع ياواد وهب قر عا نال ل ر ونبمالو

 ملا اما لوقنف ةيكريمالا ةعماجلاو ةيناكريمالا ةعماجلا انعوضوم ىلا عجرنل
 | امل ان 55 دقو رابغ ىندا اهيلع شنل ةدعاقلا ًاقبط سنجلا مم | ها ةعنف لراألا

 0 0 1ك 111 طاووق ناك دضك يناتفاو يادار كاس 9 رو قالي رك
 لالا ةخللا تنيقب ام انئاباتك يفو انتنسلا لع لازت نلو لازت الو ادق انباتك تاقث
 هأ ةينادلكلاو: ةينايرسلاوةيناريعلا ةمالا ملوق كلذ نم ةي رضملا

 مهاظاسايق دالدلا مساىلا ةبسن اهنا لوقثنا الا اهلهجو قانا روما نامار

 آ41 ةنس الا لع يذلا ٠ ٠ كريما ما اكريم أ دالبلا مسا وهاف ٠ انعملا ا ايلاطي ىلع
 ' 61 ابيف'نوخي اكريما ىلا ةبسنلاو نسوي ارب ل نارك رق كك مز لخالاقو

 رابح لعاسايف ريخالا فرحا فذحم ىريما اهيف نوجيو يناعنص اعنص لع'اسايق

 راكم ع اعنص نال ىلوا ناك ايدص ]طب ىلاككيم ا كريما سايق." نكلا قوق دنظنو



 هك رفألا ةحفاخلا وأ

 0 اغا هه نيشيسنلا يا

 عم او ةينثتلا ةمالع نم هيلا بوسنملا مسالا درحم نا ةروسملا ةيسفلا دعارف

 نولعا وا نيلغا كاز الو تاللخر وا نيلحو ىلا ناويسني ةلف( ماسلا ركذملا عم ج نونعي و

 آلا 2 ةدئازلا ةمالعلا فذح دعب ل

 قطاملا مولعب نرولغتشملا اهنع بيجي ةيلقع دا انك د8 تاوملاو 9 كلذ اذاملو

 ًانايحتا, نوكت دقرو' ديفت ال. قدملا ىلا ةبسنلا نازكفم,لع وخال انور لا

 كلت درت لف ةقيلسلاب كلذ ١ وك ردا نيككتملا نم ةماعلاو اهتدافا مدع نع الضف ةدساف

 -. نالا ميمالكف درتءالو ىضم اهق:مبمؤلك قل ةيدنل
 عم اكارتشا ةقيلسلا اب كللذ اوك ردامهنا كشالف ةدعاقلا 0

 ٠ ن. الا ليلفتو ناب: ففوم :ففقوملا ىليلو اضناةوكفلا وةك ول ىنييرط نع

 يف 'لطخ ناب ةياعلا كاكزيما فز نودلاويفلالا ماه لايام رعد يدنا
 9 فذدخت .نذا اذ الث "دلك 9 هوجولا نم هجوب ةيننعلا براقي يي 2

 لبالا دعس اي دروت انك ا وسم ركرو دعس هدو

 فذ > نودب ناكريما يلا ةبسنلا نم ةرطفلا قوذو ةقيلسلا مهعنمت ل ةماعلا نا

 عم آب 11 مهثب دح يف .مبلك نكي مل ناو ءابدالا ظعم مبعم لاقد مهلك ًاولاقف

 ماقو' يدور مقوذ متفلاخو مهوقملاخ ءايدالا ضنا اذ اضلظ عطنا و ند
 عك ا ناكريما كدب 1

 الب كرش كالت تح آلا تاراسلا اخيه تانك يك كا
 لب هدفنا بارايعلا ءانهو نامرإلا البر ايناخيرس و ناطر ربل حاب اس

 ناطر للا كوشن متنا مث نامرحو ناطي ربك سنج مسا 000 أ نأ حم صلاك اهيف ناو

 لب نونلاو فلالا فذحي نا ؟دحا لابب رطخي ال نامرحلا نال 0 نامرجل



 مالقالا ثارثع 2

 ٠ لاعفنالا باب نم دري مل لعفلا اذه نال بححم وا باجتحا

 ؟ آهنم فذحتال يه وامسال نمل فذحجي ( اذك ىحالا ناك اذا اهس ) موق اهنمو

 9 ( ئرقد) عهبازؤطو هن رق عمج ( اندفع ازاما اوبح دقو ) طوق اهم

 ملا مادا د( الل اعض وم“ نمنل ( انارقلا تاسح ىلع ا ا باشعح#و

 لاقي نا حصفالا | ر 5 كا 5 ةيادعلا 1 هتنق دا ) مهلوق اهنمو

 لا هناا ر دكحلا نا تكتناعي نأ :ناوقلا: قانا هةلعانأل قم اننا ؟(هضقاو )

 .٠ حرسملا ال سوبحلا وه قمللطي يذلا ناف حارسلا قالطال ينعم ال ذا ( هتحرس )

 رخافلا هباوص (رختتفملا ثاثالاو نيا شايرلا رادلا كلت توح ) ملوق اهنمو

 كلذب ينعي و ( عيفر يا رخاف بوث ) ساسالا كي لاق “يش لكن م ديجلا رخافلاو
 ٠ ١ هن عافترا

 ' لتنال الإ ةناوص_( ةيتابربكلا لما والا هيف عيبب اًوناح فو ) ملوق 50

 ٠ ةلآ عمال ا عمج يهف لئاوالا اما ها ةاوذذل 1 عمج تاودالا

 ( هساد )وا ( هسعد ) ناكم ( هلتقف ليب وموتوالا وا راطقلا هسهد ) طوق اهنمو

 ا اقل لوب نمرالا ةلؤيتم اها اعإو اليطابتعملا اذ يفسر وكتجلا رسل و
 سودلا نا ليق ناو راطقلا( سعد ) وا :زاطقلا ( هساد ) ةلك ل ائعتسا ىلا عوجزلا
 0501 نال (اراطقلا ساق انماكم لمعتتتلف لوقا لجرلاب عطولل سعدلاو

 اا ندي ال2 نب اعيبطاقذ كرونلا

 !!( يبا ضيا ءاناكش) هبازتخ (ةيلا اوبال ناك ) طوق اهنمو
 نذل لمن ا هيلع حاولا سيلو هباوص( اذكلعفي نا هيلع بحوتملا سيلو ) ملوقاهتمو

 ٠ ةليللاو مويلا يف ٌةدحاولا ةرملا يا ةبحوأ الكا هانعم انغعاو بحو ىنعممب بجوت ل اعف دري

 )مي 3: ماققم هذ نالف ) كروم و جحا د لا ةلودلا ) هوقو

 . ةيطالو مب - 2 ااقيال ةمض 0 هلثمو هأي ندد نم - ا يا
1 
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 مم مالقالا تارثع

 هله لين لجل ) اهباوص( ةلينمالا دع: لاوث لال سلا ندر ال ) موق اهنمو
 ٠ هاطعلاو ةيطعلا هانعم لاونلا اما( ةينمال

 هباوصو انه نحاطتلل ينعم ال ( نحاطتلا اذه ةجيلأ دعب رهظت ملو ) ملوق اهنمو
 ٠ .لواختلا وا لواصتلا و اءلتاق

 ( جرفنت نايا )وا 0ع رفنث ىتم ) هباوص ( ةمزالا 3 رن يتم يا ) موق 5 اهنمو

 ماهفتسالا ديفل (ىتم)و اًقلطم ماهفتساللف ( يا )اما 21 ٠ 20 ,فتسالل ايه
 * .ىرخلا ىلع مابفتسا ةاذآ وحد ىنغم الف اهلا

 هرظنو هفرط رادا يا لاجا ) هباوص ( سانلا ىلا هفرط لاجا): موق اهنمو

 : تال
 نم (':ءاصحالا اورشاب ) هتاوص ( سماذنم ءاصحالاب اورشاب ) ركوق اهنمو

 ٠ هاب نو

 لعفلا نم ءزملاكنيسلاو فوس ( دالبلا ةحلمم نولمهي ال فوس )ملوق اهنمو
 (ةوامت مال إو تاينالا: في( نول نفوس )لاش ا كاران تالا ا

 ٠ اعم لابقتساو يننوبف ( اولمبي نإ )ليق يننلا عم لابقتسالا ديك 0 دا اذاو يفنلا

 (مييلع ركشلا نما هباوط( دوال كار نمو كمل ا ن1 ملوق,اهنمو

 . يضاقلا 0 يفاقلا 0 0 لاقي هن'

 زعشت ):هباوضا( ءانبؤبلا ىلع انانحاو"ةمحر رمشل ثواذلا تحض 25و ١ مطوق اهنمو

 !.هسفنب ال را فرح ىدعتي رعش لعف نال ( نائحو ةمح

 ( هبي )( لالالا ئىأز ! وعر ايليا هبات دكا ) موق اهنمو

 : تاقكلا دع 9 ةياضر هلا كك ند 00 راك
 ( يضخ اهزحأ رعت اس لاو ةرينكن نم د نويعلا رعد مهوقاهنمو

 دحاو رشعلا نال( زيتملا ) ليهسللا ”ناكك:لضتسانا نفالان نظل

 ريولمملا ةناكمو ةئام: نما وه ذأ نيما نو نا( رشعلا ررتعداسلا 50

 ٠ جاتلا يف يك فلالا نم دحاولا هنال ( راشمملا

 كيعي هباوص م د نادال كعب 8و ادب را داع / مه وف .اهنمَو



 مالقالا تارثع مرا

 ىلاعت هلوقك ةديدعرارع ي ركلا ّنآرقلا يف كلذ درو دقو : ماقملا اذه لثم يف عراضملا
 | اهيفهلوقو نكرر أدرفغتسإ تأ الو ينال نا : ةب وتلا ةروس 2

 ةروس ٍيفهلوقو هللا لوسر نع | فلذع ناسا عال نم رطوح نمو هني دملا لهال لكلام

 شلل نا امو : ىروشلا.ةروس يف ةلوقد : ىرمما هل نوكسأد يبن ناك لافنالا

 كلذو زوجيامو يخبنيامو صن ام اهلاثماو تاي آلا هذه يف ىنعملاو ٠ ايحو.الا هللا هلك“ نا
 :ضرتعملا ل وقاماو: اهيلع ضرتعملاةلما فنوكي عض وم يف ناك لاعتساز اوج ىلع او لبلد

 2 كام ديعلا فيفا 11 اا ان يمي نتايموتي ماعم ءاضر |! وعن ناكللو
 ىن ةقباسلا ةلما يف ىنعملاو لوقلا ىف ةلخج أ ةمملحي ىدوقللا كالا :هيطني فق : كلا لاوقال

 رح اللا قرع هل ربعي أمي م نع ربعي نأ 4-2 اف كيعل نيينعملا نيب قرفلاو لوقلا زاوج

 ىلا مهتاداقننا يف اوفزطتي الو قيقحت نودب أداقثنا اورشني ال نا انئابدا يف لومأملاف

 ف عونملا 7 وحتكا ا لضم عنملا اذه نال .ةغللا يف زئاجلا لاعتسا نعنع مهنا دح

 [ الا كر طلب وال اطل ىدضرا باوضلا ك١ كلا دكه ديفم اطل لامتللا ها
 .٠ مهديأ لغي ف

 أانلعق اقف ةشقانملا د| ةرظانملا م كدصقل 5 صالخاالاب اهاندردا اماداقنا 0

 1 ارقلا همت ارا اندوتب نا رتل للود ةيئاقلا تاياناةع هاب ناح

 2627ج

 دل - ع

0 : _- 
 نسح نع ! هباوص ) مث وع هاياول ندسح نع املا برعا دقو ) موق اتارتع نك

 : اياوددالا ( كاين از, عار هنود (داام
 5 ىف 0 - -

 دلبلا»,ءاهجوا هباؤص ( مالا يف مكبلكو_دانلا تاوذاري زولا:اعد. دقو ) ملوق اهنمو
 6-1 ا 00 2 5 ْ 5 0 ُ 0 13 ْ 7

 وى اهجولا ىعح 3 : ءىّشلا سد ىئعمج تناككناو ا 0 تادذو .٠ دإبلا ناغعاو

 : اكتمل مالك يف نانعالا

 0 6 ىلا نونانابيعشلا كلانا ةل اسما هذه ناو 115 1) طوق اهنمز

 “ ءامأبإ [نه ف اعدايز وعم دلل ذكإ داولا تن



 م. مالقالا تارثع

 تاع حب نم نا نحن هيظن يذلاو ةنسلالا تارثع ريغ مالقالا تارثع نا نظي ناك

 : ”ةيانتلا تاع 3-3 هلل

 كلذ دبع امو اهانحمتصو اهيلع انهبن يتلا طالغالا ضعب حيع مت ورك مبا (؟ (
 : هلع,ال ةييشل اولها هيلع اوعلظا.وا ةانرشت ام لعاو 0

 عج يف دئاوعك ةحيحص ا

 اما هلامتسا لكك ال اعاد ريغف ءانلار نحن| ةناقع كاف ةعابم عمج يف 0 ا

 دئاوع ةداعلا عوج نمو سورعلا جات يف لاق ةغللا بتك يف اهتم ىلع صن دقف دئاوع

 نا صنلا اذه نم ىهاظلاف : ها ةجاح مج يف جئاوح ريظن وهو هريغو حابصملا يف هركد
 ءاغلبلا كتاباتك ىف هلاعتسما هررو.دقإو اةغللا ةقالرعع تويت كرك نع لوتس ات

 لا كرار ىلا ةراكب حرت دئاوعلا ) هتمدقم يف نودلخ نبا لاق

 ءالعلا لاوقا ةعحارم نم كلذ نيبتي ؟ سايقلا ىلع ةعانص عج يهف عئانص اماو

 ( ءانفلا كلثم يا ) ةلاعف.نزو لع ناكام نا كسا لدا

 تاباحسو يئاوذو تاباؤذ ةلاسرو ةباحو ةباؤذ عمج يف لاقيف ًارسكمو اناس عمجي
 تاتك وكلام ال يتلا فاتك ين فلا للعلا نما تح 0

 صن 15 مئانص ىلع ةعانص 0 نا زوجي هنا كلذ نم دافتسملاو ينوهثالل ةيفلالا حرش
 نم تائم نودلخ نبا ةمدقم يف اضرا هللا ىده ت21: مجاعملا ضعب يف كلذ لع

 مئانصلا نا انبب اك تسلا حارا تا 0 1 |

 نش لاق سوهاقلا الع ح : دقف ءابلاب سحا ةيدعت اماو اهيلا جيتح اناذ 0 اغا

 ٠ هيرعشو هلع خلان وعلا

 كارب حسو كلل ل اا ا"يلاناكامار رئاوتا تاتكلا نع ةددخلا» كر

 ىل نركب ١ كناعت نا ا يلو يل محن اهوا ( 0 لقا نال وكلك

 لثم كي عراضملا نم الدب يضاملا لاعتسا نا ثالذ دافمو : ق + يل سيل ام لوقا نا

 ينربخت ل ورمعلديز لاقاذ ذأ ةئطخلا هذهل اهحو ىو الو : اليك لا اذه

 5 ام يا مويلا لبق هب كربخا نا يل ناكر امر ابا انة مالا ينثرز نيح الاب

 مضوم يف يضاملا لاعتسا زوجي هنا ىلع هيلع رابغال احح ريبعتلا ناكي ل زاجبام وا يل



 ءالقالا تارثع
 تا ل اعلا نع ناردملا اذه تع يبرق دبع تن ادا

 0 كم .هةقم ايري 0 6 ا رالا عم اهريغو دنا رخلا يف هلع عاطل 2 د ةيرصعلا

 ًايرهوح نراك اهو لب هأتلا وا جي رختلا لبقي هس
 نم هدصق) م 8 وفي ثان “رم ان اعقل يدحن ا ىلإ انفال م ا ل عقر ا ش

 ضعب حالصال راذعالاو جححلا اول نا نودب ماك مير" ىلع باتكلا لابقا
 5 اتارعلا كلت 00 هيلع ا م

 نورركي اا تاعكلا كاوا م ني ريثك نا الا تاع هانم هنا ريغ

 2ك كلو ل1 نم هذدوعت ريع عالقالا مهيلع زعل هناك اهيلع هيمنتلا دعب طالغالا كات

 هرباحمو اناكيساو ةفنا طلخلا 0 ةاوعت د نولضفي مناك دا 5 ةقأث ةعيبط ةداعلاو

 المح ةاتم ني ءاسنع ل تاطيخللا نس نك ناو ه نوابمتا وا لامهالا اذهو قئاقحلا يف

 0001و نع ايىرالو ميناياتك دوا عوق ثس نيذحا ان اتك يرن ناب ىلإ هيلع هرباتملاو

 انعينص ,.ماستتاب انو ل لففلاو للعلا لها م نيينك نا كلذ ىلع ا: امو 9 ءاه والا

 ضعب و مهتارابعا رو مهظافلا اوبذبف انثاداقثنا نم ا 00 ضع

 صضعب كَ 'ارخا حر 2ع و ورّشنف انلاونم ىلع ج بنلاو انلاغم عابتا 2 اومغر ( ءايدالا

 هغللا دهب مب مفغش ىلع ل ديب هنال حودمت لم ردوا ص هوحو ىلا اةاراخاو طاللغالا

 انئكل زي دملا نطو ١/ يف مهام ا 1 ىنتاو 0 مييلع 5 0 اهيلع مهتريغو ةفب , رحل

 : ةمل 5 تازد 2 ادار ا دا

 ىلا وعدي امم اذهو نحن هانذخما يذلا تاودعلا مهتاداقننال اوذختا مهنا( ) ١

 ضرعي و مث هنورشنيامو :.رحن هرشنن ام نيب زيبقلا ”ىراقلا ىلع رعي ىتح سابتلالا

 ءابدالا كلوا ناكما يف ناك دقو هيلع اًقفاوم نكي ملام هيلا بسني نا ىلا يملعلا عمجملا

 ينعملا اذه ىلع ةلادلا ظافلالا نال سابتلالل ًاعفد رخآ ًاناونع مهتاداقننال اوذختل نا

 اذا الا ةداث نا كلاعل اميز مو ةنسلالا ةظفل اناونع ىلع داز مثدحا اا بيكا ةريغك



 مم مالسالايف ماشلا ةيابح

 يننا الهانم سرتتسلا حا الايام ن1 نسل ا
 ناتي د فلإ فلا ردع

 ىلا نك انا عدي ال لعج ةفالخلا يلو اك هناف ري رعلا تيع نبا رع نأ

 ناف دعب اما لاقف موي تاذ ربنملا ىلع بطخ ةل ةاظم لطم اهدر 0 ملاظملا نم هتنب لها

 م اقدح نأ ام | يغبني ناك ام اياطع انو طعا اوناك دق ةيمأ ينب ءافلخ ينعي ءالؤه

 ا ندد تلد يلع سم ل هنا نآلا تي أر دق يناو'اهانا انو طفلا مم ىغبلي ناك 5و

 0 محام لعل محا ماي اك ليها ل ير شلاو قد ا نكؤا لقت

 2 إجلاب هصقيف هديب :عاارخأب مث يحاونلاو عايضلاب تاعاطقالا هيف 200

 تح "1ع ماج اذا الا 7 ءافلذلل ةداع تمص ازب زعلا دبع نب رمت دبع فو ضارقملا
 د انحاو سانلا هوجو نم لاجر ةرشع ةيابح لك عم ا ل ع

 وه ذل هلا ال يذلا لاب قفل انج ف ترد 37 راند هب يابطل ن عز املا تنك رو

 ةيرذلاو ةلتاقملا نم دلبلا لها تايطعا لضف هناو هقحب ذخ الا م رد الو رانيد ابيف ام

 ينازل نان زيان نا روما كام ني زدعسل د رات دكا نا كب
 مما ليقو هومذو هوضغداف نآورم ونب اهبقتحا يتلا ملا ظحلازي زعلا دبع نب رمك در نيدلا

 ةعاجلا مهنم براشموالاكشااوناكف ةيما ينب نم لبق نم ودعب نم اًواج نماها ٠ تانق هوعم

 فلافلانوعبسو ةعيس ه ١ 51 ةنس ىلتق موي ديلولا 0 ناي ددبملا منهو

 « ةلد مالكلا 0 ١ امو نع ديزي اهقرفف ٠ رانيد

 د
 يي قلل قع
 ع 2

 )١ اهئارما ركذو سلدلالا عيتف يف ةءوم رابخا( :

)»0 



 مالسالا يف ماشلا ةيايح 6

 : : متتنملي ( هيفا ملأ ب غب | ةلع ذا ا كش ناف كمر ةراطعلا محتمل 5 دانعلا ثااهاو دالنلا برخا نا ردح
 مهنع ل شطعاهب فحم وا 0 اهرقعا ضراإا ةلاحا وا ةلابو 0 برش عاطقنا فا

 2 ذدوعل ر د هنأف مهنع ةنوؤملا هن تففخ يش كلذلع ناقشرالاو مرا هب عاصي ضل وجرت امب

 ةضافتساب كحل و ا ١» نمسح ناالهس | كتيالو 5 نيدزت د كددلب ةرامج يف كيلع هد

 مهند ىداعهينم ةقثلاو مش كماما نم مدنع ترخذ ام مهتوق لضف يعم مهيف لدمعلا

 مول ادعب 00 تلوع اذاام 00 نم ثدح ام رفمب كقفر د مهيلعكلل دع نم

 ش امناوابلهاز | وعانم الضر |بارخ فؤيامناو هتلمحام لمت نارمعلاناف هبمهسفتا ةبءط

 . ها ربعلاب مهعافننا ةلقو ءاقبلاب مهنظءوسو عمجلا ىلع ةالولا نيفنا كفار الار العا روع

 ةيابجلا لوصا يس نيناوقلا ثا نوصو 6 ١١ .ءانليلا ربا نوناق نكاذكم

 عم ةيابحلا ريفوتب نوحتبم 0 كاملا ةفالحلا ايلف نافل نقيم الار نإ الا

 لفل ايل وع علا شويملا ماقلطاو راه وماقا ىلان نازرجعلا ل عانت نيك الا

 ١ .ازار و طل هني ىف اريثكا لج لف جا را يبكي امابع قل ةنابحلا)تناكو
 اا ردا فدولا لوح نا ريال داو ةزينلا ايادنع هيلا نولمحم هلا داعب لاعناك كتلو فاو

 0 هدر ام ناجر ملاو زوريتلا ايادهو * علا كيذا ناجر ملا يو هريغو

 ةرالاعلا تيروطو ةعسلا نم لولا عسا ام ردق لع ءاطعلاو ةرعسلا دز ب زعلا دبع
 م وشاف ءاطعلاو هشب لها اهعطق 1 يبا عئاطقلا ر ةا هنا ريغ ةنسلا هب ترجام ىلع

 55 ديكك نا ةءاو م ريثاند ةرشع مهتايطعا ِق ماشلا لها دازو وه هيف دزب و هصقش

 او رز هديع وز ءالاب ماض لقا نسانلا .كنياف. دعب امل در ةياعادلاع ىلا تعكو ملاظم
 قفرلاو ىلا دصق ,اودضق اق ءوسلا - باع مهيلع ابيتنس ةئيس ناسو هللا ماكحا
 مهئاطع نم سانلا ديل ا ني ديزي صقن ىتح هلاح ىلع ءاطعلا يقيد .٠ (« ::رادحتالاو

 كلا ةفاس ا ايكو : انجارخ_ىلوقت هديا ورشملا ناكني ناملس تشمل قشم
 ناكو مهشعلاف ميشعنل نا ثردقف نأف ليوط هط صهوذدنم ءالملا مهيلع 13 لق 00

 حيقلا كيفن يت 0 تاحاف كافن اذاف مدلا كيفني ىت جدح للحا : ا كد ناملمم



 نا مالشالا يف ماسلا ةيابح ٠

 تناك ع ايضلا كلت نرال نيلسملا ىلع دوعت ةحلصمل عئاطق ا عطقاو رانيذ فلا

 عايضلا هتعامجو وه ىنتقاو اهنع قحلا يدؤي و اهرمعي نم ىلا التف احل سماع ال ًابارخ

 لَه م ريغكو هلام كلف تعلو ةنكرقلا ف: كذبلاو دولا" ةيلبت قف تاكو "نوال
 تاداكو ةفالخلا لبق ةعسلا نم يش ىلع ربظي ام ىلع ناع ناك هلعف اك هتقي رط

 ٠ حوتفلا ةرثكب مئانغلاو لافنالا لاوما همايا يف

 نبع كر يبا قيذفتلا قي رك لا“ )اعلا ةلماطع عجري نا عبارلا ةفيلخلا داراو

 ني يشع ةفالخلاباو ةئنم نب شع ماشلا ةراماب ةنواعمرثأتساو كلذ ىلا قفوي' هنااا
 يعد يذلا ةيهادلا ةيواعم عم رايدلا هذه ىلع ناؤعل الو لب يلعل |؛ناكءام زن
 اشناف هةلاخ دان كا ف لاملا لدبب 0 هتقفن و هيما 0 برعلا ىلا

 عبطلاب ' 'نوكي ال اذهو قفارملاو عناصملاو روصقلا اونب و هوثراوت ماشلاب اكلم نيدومالل
 ءاضغالاو لاومالا نم سانلا يديا ينام ىلا 'يشلا ضعب ولو علطتلاو ةيابجلا رفوتبالا

 ةيعرلا ىلع نوروجي اوناك نم نيدومالا ءافلخ نم 4 | لاحم الو قوقحملا ضعب نع

 ةريثكلا تاءاطقالا مهتصاخ 1 مهتنب ءأنبا ضعب وا مهسفنا نوعطقي اوناك نم مهنمو

 ةعفلاق ولأ "مدمن زئاخلا وكر نمارعكا نال نامل نر

 نداعمو صاعو تاوم وهو كيلمت عاطقا ناعاطقا عاطقالاو ٠ ةيعرلا لام يف داز ناطلسلا

 ٠ جارخو رشع وهو لالغتسا عاطقاو

 مل نعيبت الف مهيلع 2 لاقف هع لهاب هلامع عيل ىصوا

 مهتم اذه فرتشتالو ايل نواعم ةئاوأل اك قدر دلو ا ا ل

 م ههنم كا عبت الو مر ىنلظا ف ف هاجر ىلع همت الو مرد يف ادحاو ٠ اظوس

 رح كقفتا ل: يمخنلا رتشالل ا ع مهنم ذخأت نا انما ائاف جارخلا نم يش 2

 نرومل حالص الو ' هاوس نمل احالص مهحالصو هحالصا يف ناف هلها حلصي امم جارحلا
 ضال اةرامع يف كرظن نكيلو هلهاو جارخلا ىلع لايع مهلك س انلا نال مهب الا هاوس

 جارلا بلط نمو ةراملاب الا كردي ال كلذ نال جارخلا بالجتسا يف كرظن نم غلبا

 تينوثزوالل ةيئاطلعنلا ماكحالا 8 ) يزواوتلا لئاشو (؟ )يدر 1

 « ىلعي يلا يضاقلل ةيناطلسلا ماكحالاو



 ىلا ةديبع وبا بتكف 507 مورلا نع رابخالا نوسسمتب مهلبق نم الجر نيلسملا
 ةيزحلا م ممن يبج ام درب, أ هس أد الها خاص يفلا نذل ِق هفلخ نمم لاو 1

 عونا نم انا عمحام انغلب هنال ملاوما يلع انددرامنا مل اولوقي نا مهيلا بتك و جارخلاو 1 : . 5 22 :

 ايمانذخا م لع انددر دقو كلذ ىلع ردقن ال اناو 5 كلا اًعلع مطرتشإ دق عكار
 آ | : 0 | :

 اهدرود مم كلذ يع هللا انرصن نا عيب و اننبب انيتكامو طرت 1١ ل 2

 ودر 3 اوناكو لف مهيلع يع هليأ كدر : اولاق مهم اهوبج يلا لاقي مههلع

 , أًئيش اوعدي ال ىتح انإ قب يش لك او رجاو ايش 65

 ماو رشع ةمتتجلل ىلع سول ءالسلاو ةالصلا هيلع هلوقلرمع رويدعلا عضو نم عفا

 «روشعلا تع عضو ىلا ايدل ترقلا تعم ايل اقر ىرراصتلاو دوهتلا لع روشعلا

 ارشع سمخ ةنس رمح ضرفو الضفمامال ادجيناالا ةنسلا يف ةرمالا تاقدصلا ذخؤتالو

 نيفلا ماشلا لهال صضرفو مالس ال | يف ةقباسلا ىلعاياطعلا ىطعاو نيواودلانددو ضورفلا

 اب رم ماو“ نت اقلا نيب ارح مق وضابق ال | مئانغلا نم نوع كام نوعشا اوناك و نيفلا

 ةخابنال ام الو ءام عقنتسمالو ةجأالو الت حسميالنا داوسلا عسسمل هلسراامل فينح نبا
 مرد لاق ةئسلا يف ًامهرد رشع ينثاريقفلا يا دحيال نم ىلع لعحو باقرلا ىلع ضرفاملو ءاملا

 هت هيتعانص نم ةعانص لك لها نم ةيزجلا ذخاي' ناكو الجر زوعي ال رهشلا يف

 لهاب يدعب نم ةفيلخلا يصوا لاق رمع نعط املو ٠ "يلع لعف كللذكو مهيلع بجي ام

 كاد لدعلاب ميعف مهندب مسق ناو نيلبسلا ءدرو ودعلاظعغو لاملاةابج مناف ١) املا
 تل | | 5 فجل

 8 و ةمذلا لهاب هدعب نم ةفيلخلا ىحكواو مهسفنا تين اللا ىلضف مدنع نم للم حي اي

 ةنك ةرآكو 1 مهقاط قوف اوفلكي ل ناو مهئارو نم لتاقي ناو مث دبعب م قوي

 : مهاوما لعجيو 4 رداصي 8

 اذه نيا نم رمل اسو كفا | ةرتشعب هزاحا سقنيثعشالا ميم هوعج | 61 زاحا

 ني رشعدازف هلام رمع موقف ٠١ كلف أفلا نيتس ىلع دازام ناغعلاولافإلا نم" لاق ءارثلا

 00 هل تاني هنال_ تكلاتلا ةهلخلا دبع لع بلاحلا ريغت دقو لاملا تنب يف اهلل افلا

 ' مكاتلا عاف دلولا ني دلاخ نداض نم املا تدب يف

 هندر دببو لاملان وعمجي اوراصف نايفس يبا نب ةي 2 مهنمو مهتن رح هل ال و ضعب ىطءاو

 ةئام دحاو لكل رانيد فلا ةئاؤلث هتانب مبحوز شي رقنم سفنا ةثالث ىلا وه عفد دقو



 *.| 8 مالسالا يف ماشلا ةيابج

 ءاشلا كراشت حارجلا نب ةديبع وبا اصو ٠ اضرا كلمي نم لكهيف كرش جارلاو

 ىلع رطانقللا هانب و لاضلا داشرا مهيلعو مهعبب ه مهسئانك مل كرتل نا ىلع اهلخد نيح
 ىلع رمح مهحاصو مايا ةثالث نيلسلا نم مهب ؟؛ ا فتنراو ملاوما نم راهبالا

 ةحاجد الو ةانش يذ مهفلكي الو نولك<أي امم مايا ةثالث نيلسمل "نم مهب نم ' نم هنا

 ٠ ندملا نود داوسلا لها ىلع كلذ لعجو ريعش ريغ نم مهباود تيتو

 رازهريغب هاولدب ءاملاهلانب صاغوا صاع بي رح لكن ععضو داوتسلا رمت جسم امو

 ا رجنمذخاو داوسلال هال نوع ا 0 امهر د لطعوا

01) 

 بي رج لك نه فيصلا ةلغنم رضحلا نمو مه 5206 مسعمتل ابي رجنمو هارد ةرشع
 لعلعجلاهدعب و اهم رقردق ىلع لاومالا لمح م مارد ةسمخ نطقلا ب رح نمو ماردةثالث

 علا هدد اراثيددعبامت ب رح ينثام 00 اراثيد برقا ف 0 هنا 1

 0 ةئام لكى ع نوتي زلاىلعوارانيد دعنا لصا ىلا لكىلعو اراثد برقامت 0

 مويلا ةريسم هدنع دعبلا ةياغ ناك 35 ينلام | 0 اراك ا

 ٠ كلذ لثم ىلع ماشلا تلمحو برقلا يف وف ذم لا لدا 0 61 2

 ودع ىلع ءادشا اهراص مهيف ةريسلا نسحلاو مل نيزيسملا هاؤافوا 50 |١ لها 1 لآ

 نيب و مهنيب حلصلا ىرح نمم ةنيدم 6 مهئادعا ىلع نيخلسلل انوعو نيلسملا

 ريشعلاو ةبصق يف تابصق رشع زيفقلاو تايصق ل تابصق رشسع بل را 5

 0 عارذ ةئاتسو هما عرذا ةتس ةبصقلاو ةبصق يف ةبصق

 0 زيفقلا 62 : رطقودلب لك حالطضاب 0 وهو حا هع عار مذلأ اما و

 ع دا 0 05 مل 0 3 5 1 || فو 5 0 0 ك1 ه ةيئاك

 اك لو مدع 1 00 نؤرتتعأ# ناننا هم 0 ةبنولا فصن وا ٍقاَو دا نام ىلا لطر

 اننملاو“اتم نامنا ةبسلال'انم ةيلتكلاو  تنايطتك ظلال وا ل ا
 ل ةعلارا نات الو داخسأ ب را هقول ا ةرسع اعلنت لْط 7 نالطر

 اطال كراذلاو قنا“ كن ممردلاو مرد عابسا ةثالثو مرو لاقنألاو فصنو

 ةينام قمار هو مدا 0 سال 1 ا طاريقلاو

 تسوي يال 0 001 ل 1 زح نيعب راو



 ءالسالا يف ماشلا هنابح 6.٠

 1 دل اال و ظامللا لمقام زكذ 7“ يلازغلا لاقو

 نه لصح يذلا وهو 00 5 ا 1 وهو ءادعالا ع ومتأو 0 ناد

 ةدقاعملاو طورش لاب ا وتلا 2 5 هاش لاوماو هب ع لاق ريغ نم هذي ٍِق مهام

 ةعب اا اوم ل تأ راو 5 لا الا هلم لجيالف 7-0 6 0 اغلا مسقلاو

 اذه قف 0 دل تاق ددع)ا اها ال يلوم ال ينل ١١ افاوال ا فللاف ال نك ل يتلا

 نا زك ورعملا كازا ل كلو ادضامو_ 3 ااا نزعل خ4 يان اعلا

 مارحان رمصع يف نيطالسلا لاونا نااعا لاقو 8 مارح مك وعلا عاوناو ةتارؤذاعأاف

 نسلو 34 دوحو الو ةميئغلاو ولو كاف داق ح لالتاو ا كك اهردكأ ءا 55

 لحي ١ لظلا نم عاوناب دحوت اأو هل را الا: لقبي 2 ناظلسلا دب يف يش اهنم لخدبي

 12 هل ءافولاو هملم يدل 00-0 طل راع يف هب اهذخا

 0 د نيح اسملاإ ىلع بو رمضملا جارخل نم ا أ بصل 85 كا لاذ ع ذأ

 0ر0 ا رسع هابل لظلا فونصو افك

 ريغ اهيحاوت قع لمعف ءاشلا لاح يلاثلا ةفلخلا صارو كاقيلا ىلع هب رحلاو ا

 0-0 1 ا ص را 00 ُ ا هديسوع 0 3 0 نقلا دالي ملا ْْن .ا اهزغ 3 علمام

 0 ا نك 2 لو 7 اند ل ادلب دكا

 0 ىنغلا ىنغل تاقبط مبلعجو هر را كرو | لها لعو ريناند هعب زا يهذلا لها

 سولا نمو 2 نيعب 0 هكا 4 ١ 1 ىلع لح لبقو ظّس وتملا طسوت :لقملا

 ىلع جارخلا ترم حتتفلا ل اوال تراك روصعلا فاللعخلا تارانلاو ءادقم ا

 وح 6
“- 

 *مهو مه 5 نب رتسعاو ةعب نأ
- 

 ا حي رمسل يف سنم ال تسر ١ ]و ين 0 24 نيدلا مولع ءاحا ( ( ١
3 

 0 ا و اول درو هع لق ا ووقعلا

 تارا 12 6 وال م ركل للك هي وتلا لاعا لع ةناوخا وو رشح نامور

 كالمالا نم هومح اجارح مييلع اوضرفو اعيح 2 نم 16 حس ىلا: ةرشع ةياخلا نم

 معلا م تارداصلاو تادراولا ىلع 0-0 ف 1-5 راب ارك هل 2 غلبت

 رخسلاو مراغملا 0 نيدروسلا قناع لع 0 | 206 اكلت 2 موسرلا 0 ا 5

 |  1 7بس . : 111 ١



 ا ءالسالا ىف الا هاج

 5 ١ رادع نال عئازولا ةلياق و ةيزجلاو جارخلاو تاقدصلا نم ةيعرشلا مراغملا

 ةيءرمشلامراغملا عيمحو جارخلاو ةب زجلا اذكوةيشاملاو بوبحلا ةاكَّز اذكو ليلق لاملا نم

 الوا يف ةواديلا نم دب الف ةييدعلاو بلختلا ننس ىلع كناكر ناو ىدفتنال دددح قو

 ةلفغلاو سانلا لاوما نع يفاهتلاو حانلا ضفخ و ةمراكملاو ةحماملا ىضتقأ ةوادبلاو

 فيلا ديل ايات ظوزف نيك ةلولاو 2
 لب اهنم دي زاب افو دكنيح ةيابجلايف توكي و اليلق اهقافناو اهحرخ نوكيف هدئاوعو

 كلذلرثكم تيرالابف عرادحا نيدي دخت نا تينا سل سد
 ف.'اظولا رادقم يف دي زيف ةغلاب ل صخ ناطلسلا عجاوج نكي و ةليضلا لها جارخ

 ىلع امولعم ًاردق امل ضرفي و تاعاببلا ىلع اهب رضي ةيابجلا نم اعاونا ثدحتسيو عئازولاو .
 ٠ ةني دملا يف علسلا نايعا ىلعو قاوسالا يف نامالا

 اما برعلا لبق زايدلا هذه يف ةيابحلا ريداقم نع حير دنس انب لصتت: لف دعبو

 تاقدصلاو روشعلاو جارخلانم عمحت ل والا ردصلايف ةيابجلا تناكف مهتموكح دهعولع
 لاومالا تابح لوصا تراص م ةسئر دراوم ةعبرا اهل اهنا يا ةيبزحلا يا يللاوجلاو

 تاعيبملا نامئاو تاوكزلاو روجالاو روشعلاو جارخلاو ةب ا ةيناطلسلا

 دالبلا هذه ظاطحما دبعىلع ةيابحلا عاونا تدازو ٠ 2 و 'ْولاو ةينغلاو تاهماقملاو

 ا نام نمر ةلراك فدع ارءابدلام . كاملا " ”رينكت .ناد) نوال ونوال

 « هنايئب دعاوق نم هعلتقي امب هحوطس

 ىزج نم اهيتاتجاب ةفودلا ردقب اهعلقط كاومالاة دك نإ: ٠
 "فو ةرفوف مانغو ةردقما مسقو ةررحم روشعو ةرءذح ةح 0-1 ,حاتمو ةررقم

 ا ةيهاذ حاه لإ روت هاو تارك رد لاةده و رسخت د

 < لع بتتاطوو ةينامد ةعاس .: .اذعو ةبهان ريغ نداعم ج 3 6-5 و هيتار تاحابم

 5 عيذوتو عرازم عبيرت 5 ا[ ةيصأن هدد

 ندرك امحار 2 |مامز: ةعطلصلا كب ع سلا لهح لاوماتابح هدهف علاوط عيجرت د

 .لابجا جاوايف سدد عا عر نسف ود ايبن وفد سايس
 كلاما 25 هد 5 كي دخلا ناي يال هعمل | جم حرش ( 0



 ماشل | ةيابج

 مالسالا يف

 ىب2و لقعلاب اياعرلا ىلع لاومالا ضرفت نا.اهطوقسو لودلا مايق يف ةلأسم م

 تاموكسملا تناك دقو ٠ ةماعلا طاصملا ىلع اهقافنا يف فرصتلا ىرحيو لايعلا جهنم

 اهفعض مايا مهملاسمالا اذه نع تلفغ اذا تناكو ةيانعلا لكن أشلا اذهب نعت ةيمالسالا

 ٠ ىولبلا معن و ىضوفلارشتنأو دالبلا برغش تابغرلا لمعلا نع عطقنأ وا تاروثلا رم 5

 سرفلاو ما كلا يف مورلا ىلع اهلاوما ني ءادد مظنث يف معتفلا ل ها برعلا تدقتعا

 كززاوتلا عضوو جرفتاو لخدلا لئاسم يف هه نورظني رم_هم يف ظيقلاو قارعلا يف

 انيك وا و5 فصن“ مما لوال اياك ت املا: ال كلذو مايالا كلت فرع بسحب

 اك ىتح امل ينبني امو ةراضالا يف مهنم قرعا قارعلاو ماشلاو رصصم لهاو نبرمضت“#

 07 ناوماب نيملاغلا مجاعالا ءاسؤر.نم جارختا.باعك نكي نا نبني: لوقي داي ز

 ىلع اهيف داصتقالا ىلهت و ميعنلاو فرتلامايا لاومالا يف هدبب فارسالا ناك دقلو

 هلك ل نال اما نذع نمل ا كلذو حال_صالاو دل دبع

 انتل يعاد« تناك داو : لك دلل ل باص سأرلا حبا 2 اذاف ريما وأ كالم وأ ناطلقنوا

 نوؤشلا طبض يف ننفتلاو عم طلاب مالا هده نم لقا دقنلا ناكو دالبلا لخاد ةروص#

 دو د تاضر اقملاو تولماعلا دك 0 ةكرحو ةريخالا ترورقلا يف هغلبم غلبب مل ةيداصتقالا
 معا لاواإلا ةحااتنلا جلا تّوعلا فعل ةقلاملاو |راسملا كنك هنبدحلا,زوطخلا نم كَعْنْعاو

 ٠ هروبمأ ةماع ُِ كتف

 ياو لا ةزيقك عئاذولا ةليلق توكت نودلخ نبا لاق يةلودلا لوا 0

 3 0 ةلودلا تناك فاف ةلمملا ةليلق عئازولا راك نوكت ةلدذلا

 املا كف امل رانك ة رع نفع رتل يكلا ذاضنالا ريح اهاقلا ةرضاع )١(
 001 اك ل للا و 09 ىف ةنملا اللا زعل اا يلا قرد اوشمد ةلود ف
 : ىزبكلا ةيلداقلا"ةشردملا يف لعلا عمجا وهب يف 551 ب



 ؟؟ىا/ مالعالا يناعمم مالعالا

 هتراع:لجرلا تيطعا طوق نم نوكي ىارمتلا م ةلاعف ةرامج نو ن0

 تمسو برغلا نم ةهشم | ةابقلا[ رانا كلا و دش اصأ ”ىسلا ةرامت د 2 02 ا

 نم انف قعف وكب اننا قالا كل: رعت 0 ناك نااعا ريكا نف ةكاتس او

 هامل ةيلغ ا ةسفلاغ وعر ديرو نيدلاف 681م6 م دعو رفأز نم رفز اوننضا 51

 فرص ا يذلا طقتلا دو خيشاالعلو كفرصلا نم ةعنأ هحو ناك ام ا 0

 1 هنراوسوللا اقروا علطا

 لياكالا حتتفلا ؛ ةراعلاو جيلا باجيا لبق كم ماقملا نم اهقاقتشا جملا هر لع

 هه ذل جدال نيل ملا هانعم و (رهعم نيل ط1 ا يح نعول اقم الا ناي

 عال ل 0 صح ةعلاو صاع ريغصت او يشف 1 رع وعو ةرهع ريغدت و ىشود ةريمع ضيا | وسو ةماع

 5 ا راع هور م همودخ ع ؟ ئا ةصاوع يف هنكاوت 3 اأقي ه هم وصخ و رش يف موقلا

 كللذي ًانيافت' هد 3 ما فان كل هحوفد هدأ و نيح ل و كا كمع

 1 ف 1011 0 هيلع ىلغف

 هبو مانسلا فونلاو ةنكاس افلا تراصف واولا لبقام حتفناف ابليق كاملا كيا را

 هعجوأ لق يذلاوريعبلا ىلعف نزوب كحل لعاف ا ف الاف افون لجرلا ل

 يا نيناؤلا ىلع لجرلا يغلب هوقو نوط هيحاصل داقن وهف هنا ِف ا مازخلا سلما

 ةريغملا ونايص تاريغملاف لي زتتلا يف _موقلا.. ىلع ريغت يلا. ليخحا ةريغملاو ةزيغملا ,فانم

 نيغلا كلا "ايل ار الايك نيغلا ثود هسسل 1 هلصاو ةراغلا نه هل

 ناكملا مساو ةراغلا مسالاو ةراغا ريغب موقلا ىلع لحرلا راغا لاقي ةدعاقلا تا
 سعاشلا لاق ريغي راغا نم هتذخا اذا راغم هنم

 راغملاب :تّذخا ةفرتم ناك رك انام هرعت ان رعت

 م ند عيطقلا ةمرصلا -

 يا كيم 2 هلل 0



 مالعالا يناعمب مالعالا 9
 0 رج لع هلزام هلخدا ىتح كس دبع اذه لوةيف كءارو اذه نم نولوقب اولعشل

 هب جرخ مث اهسلف ةلح هل ي يرتشاو يل دبع لاق كعم اذهنم تلاقف مهس نب ديعس تنب

 10 فوطب كلذ دعب ناكف هيخا نبا هنا: مبلعاففانم دبع ينب نسلم ىلا سلخ ةيشعلا

 ٠ يدبع اذه هلوقل للطملا دبع اذه 17

 افوجالا ”يشلا وا .حاحصتلا يف اك سبايلا "يشلا رسك وهو مثمللا نم ب ماه نب
 هلعفو 000 هل تايلر 1
 ماعلاو تدحلا ىف ةمشعو ديرتلا"درث نم لوا هنال كلَذب بقلو مشاه وهف 0

 : يرعب زلا نبا لوقي هيفو داملا

 كراك ل ا ا هول ديون ا

 الا
 211( ل 22 الر“ نع يصق . دفر 0

 هي ام نبللا بلح يف نوقذاحلاو ةوخرلا لابجلا ثو مثشأللا درفم اضيا مشاهو

 موشيملاو ميشحلا 'يشلاو امثهمو اكن هاو( درا ا ل سوقا

 هريغ وا ناك" ًازبخ موشمملا 'يشلا ةماشهلاو دحاو

 رم ءلاوهو رهعلا نسرامإ نيكل نم يدمر ور فادكت رد يلا لاف ورم مشاه ماو

 : رمحا نبا لاق رمعلاب مسق كرم-ء) ملوق هنمو مضلاو متفلاب رمعلاو رمعلا لاقي هنيعب

 هدلاو ناوخالا ريغلو 2رمحلا فلخاو بابشلا ناب
 ءلا لسهأ نم هريغ لاق و دحاو رمعلاو رمتلا تيبلا اذه زيسفن يف عسالا لاق

 الوصايف يملا م كلا ناسا ماسلا رك كلا دف تدع دار
 اكو ةرمع 8 وما هلم ا لفا ةؤلول وا ةزرخ نيعلا حتفب نب ةرمعلاو

 ا ا لا ل ا

 يذلا عضوملا يا انزمحم عضوم ا اذه طوق نم هقاقعشاو يعم وأ ع قصت رهو ريع

 تمسو هب انشا اذا ٍبعت باب نم هب ر مث ناكملاب ان رمع لاقي هانالحو هب اننقا يا هب انرمج

 نم هقاقتشاو نيعلا مضب ةرامع اومسو رملا نم لعفم وهو ار عمو معن و ريع اشيا

 ةيدجلا ةنسلا مهتباصا يا )١(



 عووم مالعالا يناعمب مالعالا

 هذخاو ةدوحو ل قلاخ هماطاو هيلطت و ”يسلا بلظ نما للاتملا < لطلاب نا

 لطي ازلاقف اولا يجر ترق ةاسواتلا اوقف قمتم نو ل ل
 ًايراهنوبمطي موقبلطلاو ةماتطو اًبيبلطو اًبلاط برعلا تمسدقو بطلا نم لعتفم وهب
 ثتولاطم لام لافي اكلم هيلطا ها ردصم ضيا لطلاو ىلطاإ ميكددا القوا
 ناك اة نلف اةيالف كافو للطلا سص ناك اضن طم برم ١ ا

 يكلطلا 3 وم بلاطملاو اهبلطي تاكاذا نالف ةيبلط ةنالف كلذكو اهبلطيو اهاوب

 دبع مماو هنم هبلطا 'يش يا ا رالف دنع ىلو ةاظم هدحاو ترك دا

 ةداع ىلع اي رح اهب يعض ءاضبب ةرعش ةسار د نكدإد 4 يلصالا بلطملا

 طالتخا نم نسا قاقيشاو لنلا 6 ةيع فاس او جيشا 7
 بيشملا ؟يشلاو هتطلخ اذا اب وش هب وشا ؟يشلاب ”يشلا تبش ملوق نم داوسلاب ىضاببلا
 هاطعلا نم ةدع ايلا كسني ةكشع ولصق وبا اوهو نابنش تردلا تع و طدضا

 يفلان نالعف نابيشو امهريغو ارثحأ ري نما مامالاو هطهرو ٌةدئاز نب وعم ميل

 ةبيش يمس امناو مضوملا اذه يف ءاطمشلاب اوفتك ءابيش اولوقي ملو بيشا لحر اولاقو
 كسا 0 1 ذ امل مشاه وخا هنال همح فانم دبع نب بلطملاو بلطملا دبعب

 ينب نم يدرلا ديمأ نب ىرح لع لزن ةنيدملامدق ايلف ماشلا ىلا ةراحن يف 1 م عساه هآبا

 ىفم اهلها ين الا اذلو دلتال نا اهوباطرشو ابجوزتف هتيحاف 2 هتنبا ىأرف رانا

 اهدر تلقثثا الف تلمح ةكم ىلا اهلمح ع اهلها يف اهب ىنبف ماشلا نم داعو هبجول مثاه
 ككف يلطملا دع لس دل" تلوف قيطسلف مزمن تاق ماشلا ىلا يملا

 فتللغ اذاف ةنيدملاب ًرمأ فانمدبع نب ثراحلا ينبنم الحر نا مث نينس عبس ةنيدملاب
 ين راملا هلل اقف ءاحطبلا ديسنبا انا مشاه نبا انا لاق باصا اذا ةببش لعل نولضانتي

 رححلاب وهو بللطلل لاق ةكم يثراحلا ىتا الف فانم دبع نب مشاه نباانا لاق ثنا نإ

 لاقف هلثم كرت نسحب الو كينلا نبأ مهيفو برثيب ًانالق تدجو ينا لمعت ثراحلا ابااي

 ءآشع ةنيدملا مدقو اهبكرف ةقان يثراحلا ءاطعاف هب ين 1 ىتح ىلها ىلا عجرا ال بلطملا
 زج ىلع لك ا 2 هنع للأسف هيخا نبا فرعف ا انالغ ا

 مساع فا قاتلا ةودلد'((! وقناة كم ىلا راسو هما ترد دعا
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 00 ا 4 ركاز ةيديعلاو الا لاجسا لمعتسا هنكلو ديع لجر ارلاق هم
 نورخأ لاقو عوضخلالذلا ةيدوبعلا لصا قاقتشالا ثا ضعب لاقو ةعاطلا ةدابعلاو

 01 لاقو م برلا ىضريام .لعف ةدابجعلاو. برلا لعفير اه ئيضرلا ةيدوبعلاو, ةدوبعلا

 ةدابع هردصفأ هللا دبع اماو ةيدوبعو ةدوبع دبعلا دبع_كلاعفالا باتكيف عاطقلا
 هللا دابع نيب ام ةقرفتث ىلع ةماعلا عقجا يرهزالا لاقو ةعاطا يا ةيدوبعو ةدوبعو

 دعي دبع لاقي الو لاق كيلامت ديبع ءالؤهو هللا دابع نم دبع اذه اولاقف, كنلاملاو

 * حاتلا نم ها هدبع لاقي الف هالوم مدخ ديعاماو ىلاعت هللا دعي نمبالا ةدابع

 ريعب ملوقو ءوطوملا لاذملا وهو دبعملا قي رطلا نم دبعلا قاقتشا دي رد نبا لاقو
 كك -1] فرط لاق نا طقلارر زعيم لتعم ف قوكي دب لاذع قيم وكت ديم

 اكد لك اهيو ىودعلا ةفاخ سساثلا افا ءوعيملا ترجالا غا.دعملا ريعبلا دارفا

 ٠ يئاطلا عاح لاق ( دادضالا نم وبف يا ) مركملا ىنعم يف
 اال نحال الع لاما عزرا

 الآ دل ل رخل ارح يرعلا ار وظي نم يشب لتاق داعلاو اهم يا

 (عاشلا, يدابعلا دنيز نبا يدع مهنمو ) ًادابع مهسفنا |اومتف دبع مم لاقي نا 0

 دال لوو ءاكلا ندي تعمتسا فال اذه ىلع تيب اهو. ميلا .ةيسنن روهشملا

 ظنلاو ةجئارلا نبط تاب ,دبعلا يناتبعم نمو: ( ءايلا ديدشتو' نيعلا جتفب

 0[ 2 العد انعمف : دعو ادعو ادع تملا تم ديقو ضيا ركلانريسقلا

 م0 اذا ٠ دع هلا لوق م تنالا رهف رد ىلا نك يد ةديبع قاقعسا و نكي
 اك ل م لا يمر كللط ا ني قلع < تناقور ني دعا نيقق الا يار نيد اعلا
 الل ل راو هلا كي ,تايدبملا سور دل فو هاتان دع
 دبعملاو ادبعاو ًادابعو ةدابع برعلاتمسو٠ها جرفك هلمفو راكتالاو صرحلاو سفنلا

 يذلا رجحلاو ندسلاو ةوقلا ةكرحم ةدبعلاو دباعم عجلاو ةاحتملا دبعملاو ةدابعلا عضوم
 اناقتشا اماو سومانقلا يف ك كولملا ىلا, ماللا ةدايزب. لدبعلاو بيطلا هيلع قد
 دي رد نبا اما هيف لوقعلا ريحت ريحت اذا هلأي هلأ نم هنا مهضعب لاق دقف ةلالجلا ظفا

 ' امش هيف لوقا نأ حا ال لاف



 رامخو بيلكو بلكو ةعيبضو رزخو ةبضوبضو ةبلعثو للعث ون كلذ نم هاقليام لواب
 (لامثلانعيف أي ) حرب وا ( نيمبلا نع ين أي يا ) يسلام لواب ىمسي ضيا كللذكو شحجو

 نع يزومرجلا كيعس نب نكسلا اننلح٠ تلد هبشا امو درصضو تاغ و بطلا نما

 وعلل وب هتا 111 ' انعناق نب لئاو جرخ لاق شارخ نع يبلكلا ماشه نب سابعلا

 ,اسف امالغ تدلو دقو عجرف ماد 1 وه اذاف هب يمسي اًنيش ىري نا ديرب

 ًامالغتسدلو دقو عجرف ءابظلا نم ازاع ىأرف ضخ[ت شو ىرخا ةحرخ ج جرخ اركب

 هنيدي ملو هل عفترا دق صييخت! وه اذاف ضخم شو ىرخا ةحرخ جرخ 2 راك واع

 ها للغت ءايست اضم يري نأ ةكلكف ضخم فو ىرخا ةحرخ جرخ م صييختلا هاع

 وا ميعنلا ىلع لدي وا ريملاب هنم لءافتي ام اهرثك اف 2 ءائمإ اماو لوقا" ارصنخ
 : هيلا ءاشتنلا ءازتش 5 ناتللا ق”ارملا هب تبر اهراس [١

 دوصقملا يف 2 دخلا ثادأ |ذَهَو

 كعامل ينبملاد”مح نم ل وعفم مما دما نم قدشم < هو هيلعهللا ىِبَص دم

 هتم ؟ لاوع "6 كعلاب د ارح ل 5 لعفم دمحم 0 هيف فيعضتلاو 2

 دوم هنم لوعفملاماف فعاضملاريغاما ارا مب كلذ تاعف اذا مظعم بف هتمظعومركم وهف
 كك كلا لسو هيلع هللا ىلص يبا نا معلا ةلقث ضعب ىور ا الل

 لاثقجما قدا اذا كاوا ملا" يف لركن وني رت ار اح ل ا

 دقو اوحبصاف سو هيلع هلا ىلع يبنلاب كلذ اواعفق بصي ىتح ًاردق هيلع اا
 دبعل اولا ار عطو شي رق لاجر ترضح ال ءامسلا ىلا صخاش وهوردقلا هنع تقشا

 نا تدرا لاق كئابآ اعنا نم اذه ام اولاق ادم هتيعم لاق اذه كنبا تيعم ام ىلطملا

 ديم نيمو نشا وزال نشير رعلا تمسو «عا نمرالاو تار 1

 ريغصتلا ميخرت نوي ىلا هكا ىدلا بالا نم دما ريغصت ها دمح ريغصت نر أ نك

 نولوقي و اداتوغَو ناديمحو نادمح اومسو 0 رضخاو كَ وس دوسأ ادرغص 1

 هدو: د يدع نالفلو ( كتياغ يا ) كازاصق ىنعم يف اذكواذكل عفن نا كادامح

 ٠ ةعاضق نم نطب دمحي و دزالا نمنطب دمحي داهيلع هدم نب انعم 2:5 5

 للا ينوهتدي وس لاق كولماو اًقيقر وا ناك ًارحناسنالا دبعلا < هللادبعبا
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 اك يعائحالاو يتالخالا بالقنالا يف اًبيس ناك اك لس 5 لة[ ايام ادم ]كيلا
 ةروس رصقا لغم اوتأي نا ءاغلبلا زمعا يذلا مركلا أر قلاب يوغللا بالققتالا يف اًبيس

0 

 ٠ نوعلا ديس هللا نمو ءاحطلا ف فورح بدترت ىلع اعنا كرا هج رش ماتا نعي عملتو

 ةفانةم

 ءامسا اودعو مهتغل يف هلا لصاالامي ة همع مسللل | كلبا دلحا ا تش أ ىف رعلا ناسللا ىلع اونعط موق

 لولاك اه اواو اراكنالاب اوضة لاعغ ابنغ ضفاف عيل تنم: لو ايقاف اوال
 قرمنالو اهعمست ءاسا يع امنا يروا ال لاقف "'”نئيقدلا:امشيقدلا ابا:لأس هنا مبمعتب

 ناتامكملا اذه ءاتن الع هادح يذلا نا كذا ناجم 0 لوا:يف ديبرد نبا" لاق

 دما نب ليلحلا ىلع ىنغي فيك و شيقدلا يبا ىلع ءاعداو ليلخلا ىلع طلغ اذهو اهيئاعم
 ًارق#و 0: 00 هب 0 اشقندواشقد و اشقد تعم برعلا عم”دقو اذهل ثم هبح ههنا ار مغ

 هد فورعم ةدلاو هدا ةلانروعلاب ةعيرؤرالا تاكا ةندلغلا تاب خرم ةلطدم

 برعلا لابام يملا بقا يناتسجتل | متاح وب اانربخاو اهتفرعم نع اوم يثلا ءاعمال | ةلم يف

 اهءانباتعم اينال لاقف زيا جسما ءازمالا اوين ةرعفف هع ل اكاعمسالاب 'اهعانرإ كعب

 مرش ىلا ةجاتحم اهنكلو ةيفاكةلمجب يبتعلا باجادقو اهسفنال اهديبع تعسو اهئادعال

 5 "1 قمتم ار .اهعانإلا ةقرصت ىف ىهااقع بردا ظاوا اعلؤب لاق مقاس اجبار
 كلذ وحنو تباثو كراعمو لتاقمو لزانمو مات الو العو كاع وحن مهئادعا ىلع

 ردع هاج للا هي ءارط افظل اني واق اطوا 01011 ا اذه يف اوعنو
 هديعسمو ديعسو دعسو صاعو كلامو ملسو ملاسو كاردو كردمو جانو لئاوو لئان

 سالرفو كيلو فلسا رغد دال يعزل عابتللاب ياما ا منمو كا 3 هنغا ام تدفشأو

 رحصتلا نم نشخو لظلغ امي مام اهنمو كلذ هبشا امو.ماغرضو 'سامجو ديسو بئذو
 اهنهو واضع د ىلخب هلت كللذ لكةس الهو ةداعقو ةلكوجرعبو ةلط اوه ةالؤافن
 لدنحو موا رخكو ازيخو رح لثم هّئطومو هس :رشحلاو صضم/الا نم ظاغ ايقاع 0

 هنا يمحسلف ضخ 200 هلزنم نم جرخي ناكل اهنمو هدد نازح ل هرخو

 ٠ اًعءوضخو الذ سأرلاؤطأطت وهو اكرم شقدلا رغصم'شيقدلا ) ١(



 ا مالعالا ياعمي مالعالا

 ةناح مصلا ءامما كلذ ماو هكدخو كسليازو كيه وأ رهف تاغمك اندنع ا معتسم كاتي دل

 طيض 1 لاا تك ةيوبتلا ثيداحالا ةاورو نيدلا مهنع ا للا
 مهئامما نم فلذخلا فلتوملاو مهتايفوو ممديلاوم خي راتو ماوحا ن ثحبلاو مهئاوسا

 ضاختإ هد يما نك وهو قرتفملاقفتملاو ايديدشت محا 0 اعرا 5

 ءا ةليبقلا مهني قرافلا ناك ةعامج هب يحس هناف دمحا نبل ايخلاكدلا ا تلا يقفتم

 ءامسالا:ةكللت نم ممم يعم نع كي ةنروك ملا تاقلؤملا .بايرزا نما دحإ دحا 15 دل
 ىتلا ةغللا 0 مرا بدألا كل 0 الا مهللا هقاقتشا وا

 اذه يح وناع ام :عم منهي هعرحالا ةناك هنا: تموز. عاوقلا نعال ظفالا هوس نع تع
 ظفللانا ىلا اهرظن مهلعلو ةدئافلا مم متل | ءانعمو منالا قاقتشا لضصا يلا اوحا نا لييسلا

 0 0 : امنا ورم ناب فردا 00 امنمتالا دق ال لعن

 لقن يش يأ نه ونس كا مهيلع

 ه؟ 15 ةندس ىفوتملا روهشملا ىعمصالا نا ا يرصنالل يذلا باتك ةتارتدق

 ؟ م ةنسافرتلا ترق فر ممل يتسلل وا ده تتاانكو ءايسالا نات

 ال كوكل بواطن تبدو سن ىلع رثعن مل نكل و كلذ يف اباتك فلا

 ياي كذابآ نا 5 ةليلغ لب الو البلع قش ال كلذ نم وزن 517 يقنسي ىفولملا د3
 ةيط+ ثيس دعو ١*5 ةنس ىوتملا مات يبا ةسامح حراشه ةنس 0 يزيربتلا

 فيل تاتكلا فاك د 2 نع مهريغو ةساجلا ءارعش ءاهما قاقتشا نيبي:نا هباتكا

 م اعيقانايراح اهنا ندحلا هنا ىلع نابب نامت ءانمد ينم اري 0 دقف دعو امي

 نيم: تعم 'نا ىلا اهيفب قا ]م عج او رافسالا نوطب يث بقنا تذخاف هريغ هب تاي

 م91 ةنس قوتملا دي:راد نبال, قاقتشالا ناك للا انعم ىلا لصو هنا عةحلاص هل كلذ
 هنا ريغ ةدوشنملا يتلاض هيف تدجوف م5 0 ايناملا نم نغننوغ ةنيدم يف 0

 اهطامتسا رجم امافلا 5و قافعشالا . عساف ةكلإ في رصت يف عضاوملا ضعب يف لاطا
 ” مالا ةوتم نس يهرمم حاف كلا كل 10 كيال نسر
 هتدفتسا ام ىلا اًقاضم خعراتلا وا بدالا وا نيدلا كك اها ردك ىلا لئابقلاو

 ادق يناعد امر )وا هنال سودلعاسا لس دحج ا دس يشن 20 ا ا
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 ءاتلاب تملا نع يعمسالا لثسو ٠ اهرعق يف وهو وادلا "للغ يذلا وب ف حناملااما رثبلا سأر ىلع

 ءارلاو 0 كارلا لنا د ( تعا كح فعلا 00 لاقف ءايلاب لاو

 دادلاو حافتلا نيشلاو ماشلابلبح نيسلاو ةسايةدل> يازااو ةءارابتدحاو فورعم ا

 ولا داشلاو رخوا ديدح نم لاقي دقو ( رفصاس احن ) رفص نم ( ردقريغصت ) ةريدق

 ءالظلاو هاط 00 ل لسا كك فاو نس
 هلل و فادلاو ةي راحاو ةزتمابلا اراك ا مسا نيعلاو يناحلا ظيلغلا ظفلا
 لاقي افقلا نم يلدتملا رعشلا فاقلاو ذختلا مل ءافلاو 0 لاو راغلا وذ ناحل نيعلاو

 عمج ماللاو لاجرلا نم '''لكتلاو ليكولا فاكللاو هتبقر فاقب و هتبقر فوقب هذخا
 انا لائم لاو ٠ ماسربلا موملا اذكو ممللاو ودبي ام لوا رجلا قرويملاو عردلا ينو ةمال

 توصلا ةياكح ءايلاو مسشلا الو لبالا نم لحتلاو توملا ءاولاو ةاهللا ءاهلاو ةاودلاو

 ٠ ءادنلا ٍفرحو

 هيف مرح هنال ام رحم يمس امنا اولاق مهناف ةيب رعلا ربشالا يناعم يف رهتشا ام كلذكو

 2 رام ا 0 اها رم ارافسالا ربطت هلو انقل
 كل از تو لاقل 23 نوزع 0 ل

 ٍتحرو ايعيف ءاملا دول نايداملاو اهيفماقملاو موقلا 3 ال ناعيبرلاو عاتملا نم ًارفص
 وهو ةفعلا بحرأ| نال هنإ يحس ل ايقو هيف لمعي جالسلا دل صال فل لاقيو عزف : يا

 مل اقرا فلقملا ناو راذقلا قف هن رع يار 2 نا نار نا 2
 0 رود ل دل ل نارا ل ماسلا ناكل 500
 ةيمستلا.هذه تعقو لاقي و لوشلا كلزدنع الل اَتيو حاقللا دنع امانذا لالا نجر

 ةلاش يهف اهبنذب تلاش لاقي ه لوشابعمحو ةلئاش يهف عفترا يا نبالا هيف لاش تفو يف

 مرحلا ريشالا نم هنوككن وحرب الف هزغلا نع هيف نددعقي اوناك مهن ل ريتا هدد ضنا

 ٠, اهرخ 1 هنكلا قا ةححلا مت 2 ادام :ال ةححلاوذو

 اه اب ادن ابا كوم ينلا ٌبرعلا ءامسا يناعم مهف ىلا تعلطت ام 0 اذه
 اهضعب و رعش وا ربخ وا ثيدح ةياور دنع انتنسلا ىلع اهددرن ام ةرثكت اثاناو روك ذ

 ا ا 0



 5 أ دحر ما ةيدس ةرهكات قفار رم[ 2135 دنع كو ٠ ١ م
 رو و ومو مروممب ور دردمممممصقمفقمم# وه هه 7 27222278-77787 8م 8727, م 7 22 ا ور رام ردع وود

 مال ءالأ يلاعع مالعوالا

 ةفررعملا عاونا-ةيقب .هنم جيرتل ةنب نق نيغ نمبهب ىمشملا نيعب يذلا مسالا وه املا

 ٠ ةيسحلا ةراشالاب الا اهانعم اهنم مبغي ال هناف ةراشالا ءاعما لثم

 ءأو 51 نيا ردصام لذ د ا مسا ىأ م اعلا مسقتي و

 يس 2 وأ هامسم ةعفرب رعشا ام بقللاو هوجو تف د ها دااخ

 ٠ امحادعام ممالاو

 هيلا لبق هيف دما قبس ءيش نع لوقنم هظفل يسحب نيمسق يللا مسقني وهو

 غم الع رغبألا »| وانغ ليعتساامروهو نك سو اهرخو 0 5

 ةلوقتماابلك مالعالا نا ره رديس نرعو اوزلق انكه هدا دار وسفلا 0-1 7
 هنا موتي يذلا مسالل يلصالا ىنعملا لبح رضي الو ريكدتلا ءامسالا يف لصالا نال يا
 5 فورعم بيطمما ىداعسف ىنعم هل الا اهما د ال كنا كلذ ىلع ليلدلاو ٠ لجت ا
 واو نه لدب ا دولا نم ةرملا ينعمب هد معك نارك 5 سوماقلا| يف

 نواف نب محا نيسحارورا هالخأ ام لع ىنقو دقو سفو هاصار بال ت١
 هي وببس لوق ةحبحص تنقيتف ءاحم ا فورح يناعم يف ه5 6 ةنس 4 لمحملا بدحاص

 ةأرملا ءاقلاو ةآبلا ابلثمو 0 ءابلاو ءيش لك نم دحاولا فلالا لاق هناف قباسلا

 مساو د ءاملاو تل 2 ميجلاو هقانلإ ليف تاع د لا ةيلعلا ءاثلاو ةطملسلا

 هدا يقتسإ يذلا وهو ) املاو دامرلا لادلاو ةناعلا ارعتتلا ءاحلاو نهلا نم ةليبق



 راكفاو رابخا ؟ مه

 دمحم ةوبن ءدب يف لتقو مالسالا لبق برتي يف شساع يذلا ةيلهاجلا ءارعش نم روهشملا
 7 ءاةكرتلا رةيفط لا تاورثلا ىفاتيالاتم نقب نيا ميلا نسر ف هداسلا هل

 .ماتلا يارتحا تالكاولبقث نا 5يلا بغراو سيث رلا ةرضحاي يتاثنبت يك ددجا نالاو

 (افمالا ) 1١*١5 ةنس ناري زح ٠١ ( اينولب ) وقارق

1 

 ةديدج ثاعورطم

 ةيبدالا ةظبارلا ةلحم

 ًاعماج هاندجوف ,اروفصتق اتا نم لوالا ددعلا ةيبدالا ةطبارلا ةيعمحانيلا تدها

 هيف ناف بلح يف ةيحالصلا سرادملا نع هركذ ام هيف اندقتنا انا ريغ دئاوفلا نم ريغكل
 أكف راف ةعمانلا/ىزوفلابب هنردملا ةلاقملا ثي ءاخام كلل كو لا نع ةدئازا ةحلايم
 1يهاب احاجن امل وجرتف ةيعملا ةطخ ىلع الو ةقيقحلا ىلع قبطني الو نيدلاب قيلب ال ام

 نيهارب نم نوكتل ةيوغلو ةيقالخاو ةيلع نم ةديفملا ثحابملا رششن ىلع بظاوت ناو

 ٠ نيدلا ةمارك شمل ضرعتت ال ناو نطولا ةضجم

 ابصلا يناغا ١

 ةهموسوم هرعش نم ةذبن قب رشلا يدنفادمج عوبطملا ىعاشلا بانج انيلاىدهاو

 . ٠ ءانتقالاب ةريدج ثو ىتعملا ةفاطل ىنبملا ةقاشر ىلا تعمج اهاندحوف ابصلا يلاغأي



 راكفاورابخا

 كيسيل يف نيقرشتسملا رماوم

 نم مودت تاعاتجاب اهسيسأت ىلع اماعا70 رورمب ةيناملالا نيقرشتسملا ةيعمج لفنحت
 «72ءان/5ع6- ةيعجلا ,ذهف يلأتب ماقدقو 481 لوألا نيرشت ؟ ىلا ؟؟١لوليا **

 ريبشلا رشيالف ديسلا قرشتسملا 015::770796:1/8ع/© 965ءاادعأهزا »

 ةيقرشلامولعلا عييمح ين ثميلا ابسفن ىلع ةيعما تذخاو٠ ةيب رعلا ةراضحلا يف هصاصنخاب

 « 2 عز/5م- ةصاخ ةلحم ردصت غو ٠ ندقملا ملاعلا يف ةعفان لامعاب نآلا ىتح تماقو
 ةدث/أ لآ 0ءسنادعإع» 7:0:9 ء»و |8015 عع  وءعدعاادعأه]أ مى

 تاعوض وم يف ثمين كانه ٍقلتس ىلا تارضاحلاو ٠ ةيملعلا اهلامعاو اهراكفا نع اهب برعت

 كيل ذم دن حالم دق + "احاعاتمالا كيتا رطل قرف ككل
 عرشملا اذه يف كارتشالل ةدلبلا نومْوِي نيذلا ءالعلا ناكسال ةمزاللا نكاملاكرادتب
 5 ميظعلا يدلعلا

 2, 9 يدل !كلربو اتا ربكألا:قرتتسلللا حاعنلالا نس اشؤلور انتا كل
 عميبرعلا هصنب يق آلا باتكملا وقارق ةعماج يف ةيقرشلا تاخللا ذاتسا <05
 هطيشنل ىلعركشلا لي زح هلف عمجملا ىلااهئادهاب امركتم هباتك يف ني روك ذملا نيباتكلا

 ٠ ةينسلا هتيدهو

 أةسورحلا قشمد يف يبرعلا يملعلا عمجلا سيئر ةرضح
 نونفلا راد ذيتاسا مساب مكربخا ناب تلكو يناف ليلجلا 0 ءاتنازخ الهو دت

 مج سيسأت لجا نم مظعلا انرورسب وفارق ةنيدم يف نئاكلا ينولبلا يملعلا عمجملاو
 ةيندملا عبنمو يب رعلا ملل اًبطق ؟عمم نوكي نا وجرنل ناو . يركلا ميعسب متنها ناو
 ٍ اننطوو يتطو نيب قئالعلا نسحا ريصيس هناو مدالب يف ةيرخلاو

 رعاشلا ميطخلا نب سبق ناويد وهو يتافلؤم ضعب اولبقث نا كيلا بغرا يناو اذه



 نال تا 0

 ضرع نييعتل موجنلا ةبقاسسو ةب رجلا قرطلا كيسو ٠ ( ًاريس تاءاس ثالث ةفاسم )

 . حايرلا يفو ضعبلا اهضعب نيب تافاسملا ينو ةنكمالا
 .ناملس د ىلع يديس يكرتلا رحيل ريما هعضو يذلا طيخا تاعك لدتسو

 .نوكت نا بجي خيراوتلا نم ةيلاملا هلئاسرف مث نمو 19١ه ةنس يف اح نكي مل يريملا

 ١و5 ةنس لبق تيتك دق
 دب دع 4ع

 :حرشن يرهملا نابلسو دجام نبا ابعضو يتلا رجيا لع لوصا نا لوقت نا يتب
 ابقي رفا لخاوس نيب ةيقرشلا راخملا كي ةب رمملا تالصاوملاو ةحالملا ةلاح ليصفتلاب

 ا لا واقل < نيك د للا ( نيقلا يف زشتناوس ف )نواز شنو ةقرششلا

 .ئويسالاليبخرالاو ةبرغلا نيصلا رحيو يددحلا ظيحملا يف رزحلا عيمحو سراف جيلخو

 ةيقرشلا روجبلا يف ةراهتلاو ةحالملا خيراتل نم ال لب اهباب يف ةدي رف يثو ٠ ريبكلا

 ٠ يلانوتربلا مثمنا ةءادب و اماغ يدوقساف روبط ليف ىمخالا قرشلا يو

 .يلوحلا لوب ةيناكريمالا ةعماجلا : توريب



 م6 راث .الا سئافت نس

 لكاو هدحو هدلاو قافو هنااا ماق م 5 ةيصختلا هتارابتخا ةيبت ( لع انو

 ءيضييلاءاقس اك
 1 ا دي + دع : ظ ا

 1 ا اماسر نا ةق 0

 رخآوا ىلا المتو الس فلا اته لوم[ تيس رجالا رك اس عع 0
 ىلا وعدي اممو « هذه انمايا ىلا هتافلّؤم تظفح دق ظحلا نسحلو ٠ ةطسوتملا روصعلا

 باح يف لاطا نم ”ىت دق نك نإو هناق وميالا أ ىقصو فا سال
 لب هيلا هقبسي مل امموهف هنامز يف لمعتست تناك لا تالآآلا روصق نع يان ضرعلا
 كلذك ٠ .ةيعارشلا ةجالملا يف اوبتك نيذلا نيب روالا,باتيكلا نم دحا هيف هنادي مل

 يلا ريسلا قرط نرعو ةيلحنا حايرلا نعو ةيرودلا ( مساوملا ) حايرلا نع هبتك ام
 بمكب نإ كمال لب | امبلاو هقدلا نم ةياغرق هلك مناف وتملا ا سا فا ماكل

 ذبعلا :كلذل تناك هلا ]اسحب ال ةنا* نع للصف رتثح نما نرقلا ف2
 ٠ هلثم نم ”يش

 ةنهازلا تادنتسملاب تتش وة فلا سنو ن2 رات نم هع نجاك نبا نا كا

 يدتلام نم امان يدوقساف ةدايقب ىلاغوتربلا لوطسالا ريس يذلا يرتلا
 ٠ دنملا يق اتكلك ىلا .ةيقرشلا ايي رذا ردت

 اهداّتعا ىلع ايفي دام يف نولبسملا ةراحيلا لظ دجام نبا ابعضو يلا ةحالملا دعاوقو

 ةنس يف ندع ةراحب نا يزيلكتالا ترب ركذ ذقلو © رشع عساتلا نرقلا طساوا ىلا
 ( ةيسيطانغملا ةربالا عرتخم ) دجام يشل ماركا ةّحافلا نولتي رفسلا لبق اونكا

 هاوس هسفن دجام نبا وه دجام يشلاب دوصقملا نأ 0

 اطفال

 يربملا دمحا نب نايلسا سما لئاسرلاب صصخم ةريشنلا كلت نم ريخالا مسقلاو

 نم لالا فصنلا يف شاع يذلا يدمحلا ( برعلا دالب يب وج يق ةربم ىلا ةبتنن)
 يقو' لؤصإلا ديب فال وختلا ةنح ةسماخخا ةلاسإلا نا ونعو ع سوال لا

 ماّكلا يتو ٠ ايلبع ةرئاذلا ةفزتمو مونلاو تاركلا فل ويف.ءاطقا ةقششا رار



 رار لال "14

 للا ةدهغ نم ةيررجبلا قرطلا يف ( ةيكملا ) ابعما اتي 177 نم ةديصق ( 1؟ )
 حوطالاف ةرازغلاف ناكنكلاف لويادف ثوكيلاكف ( برعلا دالب يبونح) كترق سار

 ( ؛ةيدننارفالا ىلا, ةيبيرعلا !ننف ملقني ف رج ماجا هدمز ضمئابلا عمر ,الاو ) زومربف

 قويعلاو,عقاولا رسنلا ىلع ( لادبالا ةردان ) اهمسا ابيب ه6 نم ةزوجرا ( ) 1١
 رع ةبارغلا ناحل ع تح ( هيما ١ ايعالجا 152 نم 26( ]

 ١ 5 لبق ابني نات محا ريلا تامالعو قامحالا

 اتيحلا و كامسالاو عدفضلا يف أتبب' 07 نم ةديصق ( 5
 35 جاربالاو مون 0 ع ات

 تس راوغالا ربسو 8407120 (( 9 ) اذرام ا يف ةرصنخم رثث لوصف ةعست ( ) ١١1

 : يدنملا طيخا

 اخي راتو. ةيرحب تحابم يف ( ةيعبسلا ) اهناونع تايبا*:6 نم ةزوحرا( 18)

 ش ١ ع

 ةحالملا يف كلفلا لع ابعوضوم خيرات الو ا تال نسينراعرا (غاذي)

 نفسلا رالي ايم هيل داحلا ) ايما اني رب ١55 نم ةذيصق ( ) ٠

 * لوباد ىلا ( ينص ( نم ءطاوشلا ىلع مم فصو يو

 ١ ا ةلرارب دعني الا ةجلللا يح لئاقر) يناغل ك3 تالموطخ لا هذه فذ

1 
 دب د د

 0 لل ل نال نى را ندلا تاك رع تكاشمملا هده يشاع نأ

 ىلع نب يداعسلا قلعم ىلع نب نيسح نب نسح نب فسوب نب 2010017 7( كي هد )

 ىلا مح يذلا سدقلاو 5 يآ نكيقلا نعاني هنت بقلب وعقدت ا ككاكو

 نب روبشملا ةنبابرلا يإ ةثالثلا.نيلعملامهب 6 ) دوسالا لياس-- نيفي رشلا نيمرحلا
 ةلووح تناكدقو ةحباللا| لؤصأ' اوهضوو دالبلل نئاثلا نزلا يف اوضاع قيذلا/هنامز“ يف
 ةلاسر .هدج بتك - ئاملا,رباا دسا ( ةثالثلا ةنبابرلا يا ) ةثالثلا عبار ( مهلبق نم

 دلاو يا) هدلاو اهيلع دازو جاححلا لق ينلا نفسلا ةمدخ رمح الا رحخا يف ةحالملا يف



 مم ران آلا سئافن نم

 ىلع روغنلا ضرع نعو ٠ ةيدتملا روختلاو ةيرعلا روخنلا نيب تافاسملا نعو « نارقملاو

 : خا يدنملا رجلا

 : ةيلاتلا دئاصقلاو زيجارالا د ىلع ىفا ع

 ١486 ةنس اهخيرات ندع وأ اريرب جيلخ يف ةحالملا ابعوضوم ةزوجرا (1)

 !١ 288 ةنس اهخيرات راطقالا عيمح يف ةلبقلا ةفرعم يف ةزوجرا (؟)

 ( سراف جيلخ يب برعلا رب ىلع تدب ةئم نم ةزوجرا (©)
 شعن تائب يف موجنلا ضعبب لالدتسالا ةدئاف ىلع اتبب 55٠ نم ةزوحرا (5)

 . ارملا ين ريشلا لع ىزحصلا شعن تانب و ىربكلا
 : اذا ا طيسلا ارك م ةدي ايلا" 5ةيكللا داتشالاو زاهر ترا 3

 لوب رميلاو ةمولمم ضرالا اولوق متكش اهم ياما ظ

 ميج ريخذو ا ةملاعملا زنك ابعساو , مييعصلا وهو

 اهيلع قلطي 1ك ابباطقاو اهئاعماو جوربلاو موجنلاو رجلا يف تال وبلا لع يف

 ١5.5 لبق اهخضيراتو ( ةلامملا رك ) راع الل

 ىلعو هيب علا طبمملا لسنا لع يمارملا ركذ نمضتل ابيب 58 نم ةزوجرا( 1)

 ةقيقدلاو نيرشعلاو ةعدارلا ةجردلاو ةسداسلا ةجردلا نيب ةمقاولا ةيبرعلا لحاس

 ٠ الاعث نيسملا

 ةيلامشلا موححلا ضعب ةدئاف ابعوضوم ( ةيعيملا ) اهمسا يب 16 نم ةزوحرا (7)

 ١685 لبق اخي رات ء نفسلا ريس يف

 ةديفملا بكاوكلا كد نشل ( سمهخلاازحزلا نم ]انين ١ نم ةزوحرا ( 6)
 ْ . ةحالملا يف

 ! 445 لبق اهخيرات  ةيمورلا روهشلا ىلع اتبب 1 نم ةزوحرا (4)

 انلا بكاوكلاركذ يف ( بئارضلا ةبب رض ) اهعسا اتي ١ نم ةزوحرا (1159

 ! 185 لبق ابي رات - ةحالملا يف

 رمقلا لزانم ةفرعم كي بلاط يلا نب ىلعل ةبوسنم ندب 48 نم ةزوجرا( 11)

 ١1/84 ةنس لبق اهخيرات -- ةماتلا اقالداو اهددعو املاكشاو هانسلا يف اهتقيقحو



 رانآلا سافن نم ١م

 حا نا كلا ن1 هم ل رك يار يديتاو حوال ارحل رلتتلا
 - اطيح ناكل يف كازتشالا طرشا لع اكنارذ نور دع

 ةحالملا قوفث يف لضفلا ازعو دحام نبا حدم يس نارف ذاتسالا بنطا دقلو

 لافت رنا .اهدخا ىلا تامتوابملا ىلا ريشعي سوانبلاة شع ىماخا,قينرقلا يف ةيلاغوتاعلا

 : دا كاع
 نع ثميلا نمهت' هنا لاقف دعاوقلاو رجبلا لع ةفرعم يف دئاوفلا ناتك فطوا

 لباقن ينلا موجتلاو نيرشعلاو ةيناثلا رمتلا لزانمو سدطانغملا رخو ةحالملا لوصا
 لا ل نزع و ( كلا ارز نيت النا اور ينال + ةيييلو احل ةزماالا| شابقا

 دنهلا لحاس يبماسعو (ربآ عمج ) روربلا لكشو ينيصلا ريلاو يدنملا سونايقوالا
 وأ رم ةريزح ( برعلا ةريزح هبش - ةروهشملا ىربكحلا رشعلا رزجلاو « ةيبرغلا

 ةا نب و اخر / نإلج كب ءزوم رق واروعلال؛ وانو « مرسلا كسنم
 ٠ 70 ( مساوملا ) حايرلاو -- هرطوقوس « سراف حيلخ يف 7

 ليصفنلاب رمحالا رجا فصو ثحابملا هذه ماتخو ٠ يدنهلا طيغما يف ةيرودلا حايرلا

 يق 01 00 وعي و ٠ ةيفحخلاو ةرهاظلا هروخصو هقامحعاو هيسأ م 3

 الا ةفورعم نكت مل يتلا تاحالطضالا اهيفرُثكت تاطوطخلا هذه ةغل نا 555 ميانرب
 * يددملا ع1 ل

 يونحم ةزوجرا هو « راميلا مع لاوصا,يبرراصتجلالا ةي راح » تنسو اذه واتيبو

 ىلع لال دتسا اهتفرعم ةتئابرلا ل بحي يتلا تامالعلا نع ثمل الصف رشع دحا ىلع

 ةيطبقلاو ةيمورلاو ةي رحملا ةنسلا نعو ؛ يرلا بابمو رمقلا. لزاتم نعو ةربلا برق

 اهبوبه ةنمزاو ( مماوملا ) اهبحايرو 805/ ( 9 ) يشابلا ةفرعم :رعو « ةيسرافلاو

 زاجقلو ةيؤيلا لعانس لع ننسلاديس قيررظ نو.( ينزافلا باسحلا ىلع ) اهتوكسو
 ةيب رغلا دنحلا لحاوس ىلعو ٠ حلا جونزلا دالب فارطاو اقلم ةري زج هبشو مايسو

 ( هواج ) اجاربملاو نوطيلب ةري زج ىتح مايسو لاغنبلاو طانلا» لدنمورقلا لحاوسو

 للاغلاو هرطموسو اجاربم رزج .لحاوس ىلع نفسلا ريس نعو ( هزومرفو نيصلاو

 ( ةيبرعلا يب ونج ) حوطالاو لاموصلا دالب  شيحلاو نههلاو ركسغدمو ( اينفيديكل )



 5 تتح الا

0 

 يللا عمجا ةلحم نم يناشلا ءزجلا يف ةيحلدتفا ةلاقم ي كلا يات ناعشدلا راسل
 تاطوطخملا نم ًارخؤم عمجملا ءانتقا اهلدكذ لع اشم ىلأ راثكالا شاش ايعاؤدعينترعلا
 ديجا ايدل ماش ىلأت ا لا ا ةسفنلا

 زيحارا فش هسفن فلؤلل لئاسرو « يرحملا عساتلا نرقلا نايعا نم يدجنلا دجام نبا

 "اننا قلمي امو لالا ف اهرتك١ ةقلظتع “تانيا اذ
 نعاملام لئاسزرلا ةده لك دجأ و3 : هلوقب هتلاقم يركلا ذاتسالا ممخو

 ةلمخلاب و . (.هضر ) بلاط يبا نب ىلعا ةبوسنملا ٍيثو ةريخالا ةزوحرالا الا فيرمتلا

 ةحمص ةفضلا هنم دم ول !اانو 1 هباي تيس رن مل يتلا 0 اذه ناف

 ة:اييلغ دخت ليأقنل ةلاكن
 ىبعكلا نم ةيسنرفالاب ةزيغن تيافلا شلاق انو 11 نمو

 اهناونع ٠ سيراب يف 1" هر بوك اج عراش ي ( 26:1 9عءسا/©») رنطغ لوي

 ٠ ( ضرالا لوح فاط يذلا ) اما يدوكسافناب ر-رجيلادساب ىقلملادجام نبا تافلؤم

 ( 0061ءا 2*1 766 ) ( د ) نارف لاي ربغ اهيشاوح قلعو اههجرتو اهجرخغغسا

 -: تادلحم ةعب را ىتكلا اذه ردصيسو

 تاطوطخما قرع ييوحلا ١ وطلاب | دحام قبال عال يف دئاوف( لوالا )

 ف عقيبس و و عيوب ماهيب ُر تت غ سراب يف ةينطولا ةيككتلا قة د رحت ةرداعلا

 ٠ ةارع ةوعص 0

 تاطوطخم نعيسعملا رب وصتلاب الوقنم يربملا نايلسل ةحالملا يف دئاوف ( يناثلا )

 ةبن نع عووص < يف عقتسو هيت كفا ٍشوك؟9ه1 خر

 ريسفل عم اهحرشو. ةروكذملا تاطوطخملا يف ةيفارغجلا ماسقالا ةمحرت ( ثلاثلا )
 :"ةجالملا: لفن ةيررثلا تاع كمالا

 ٠ لاغتربلا ءامدقلا ( 1201475 ) ءال دالا ضعب محارت ( عبارلا )



 "ا هي وص عبأت

 اع هريس أنف ةتلليحلا7 تالدا اهدفاق نافرعلا هقاوح فا كلر

 كفارمشلا ةقرملا قا اس راف راقت ه>روت دكا ا كلف مويلاو

 ”: لان ام ذاتسالا نيئدبم موقلا ترتضنا م

 1-ان

 معلا راصنا

 هل دلخ يماعلا انعم كيس فرشلا ءاضعا دحا اشاي رومت دمحا يللاعملا بحاص نا
 بعكلا هانتقاب هزي زعت يف ءامثلا ةمهلا نم هلذب ام هلهاو علا ىلع ءاضيبلا هيدايا خيراتلا
 : لا هحر يفاشلا امال ا لارعإ كيكو هدقاعللا مه سلاسل اي ريغك ءادهاو ةبفلا

 هلخأ هرفمع نا هلها عني املا
 هرطن اممو ٌةديفم كحك ةدع ءادها نم 0 3 0 انعم ىلع هب دابا نش

 را 1 نيصفان انك اةعفانلا شكلا نم نيباحك ان اح هلا نامل او كشلا 3 الي هل
 سوماق باتك ناتلاو يحس نب مامالل ةعانشلا رش اباتك امحدحا هي رعلا بنكْلا
 ناروكذملا ناباتكلا لكيل ةصقانلا ءازحالازسشتسيل هظفح ذخاف ينوصؤقلانيدمل ابطالا
 ” اننا كان نا لعاف وهو كف معلا نع هللا 0 امهتدقاف م



 ؟٠ ةفيخص عبأت

 : هيف لاق اباطخ قلاو هب لفنحلا ذاجسالا ماق اهدنع
 ايو. ىشمط دو 2 ةلودلا بحاص اي ءايصعلا ةدايسلا ليصاو ءايظعلا ليلس اي

 ..ةيدطتملا تل هدر جا لإ ب درجملا ةياقيإ ضونم لماكلا ءادقلاو لسالا دال ٠
 نطعي ال يذلا ماسولا كاقنال ربك الا ةءابلا ءالؤه ني راقب ظل ١

 رثأمللا لهأل الا
 مئاق ريغ ًادعاق ايرثلا يدي تاوانثو ماش فناب تسطع
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 ملاعلا يف ملعلا ءاول ةرمثانو ةيندملاو ةي حلاو ةراضحلا ما ةبدتنملا ةموكحلا رظن ديعسلاب
 ىشمد ةاود اخ اهنارسإ نيا الا راما ظنوا ايلي ١ ملا لك تلشب د

 اودلقو نطولا اذه يف ]علا دهاعم هفالسا داش ايكف داحمالا هدادجال ديفح ريخ لجالا

  ئدهاشو ,:ىحابلا هالملاب ءسهارلا رث املا كلت دالجت هللا هطفش دا لإ
 اذهب ييركت تن "ترا الا لاردلا ريخخ نع افاكمو لاجرلا لاما ريش نم ددها 0

 كمل ذأ ا اذن نطلا نسح نم لن ليبقلا اذه نم نيكل 0
 ا ر نيح هسفن ىأر هيدهم ميشلا ندح ىلع لبج ال نكلو كلذا الها
 نأ يما ةمدخ يف راو ًادنعس يمساك ن ؛ الا ترس كيف كاكا لك اك و هيخا

 يلفو ينال اهركش رع قاضو يلهاكت لقشا ةنم تلمح يناف ًاديعب اطوش هللا ءاش
 دعس نأ هما قاقفتساريخب ينتلجيو هتمدخ ينتفرش يذلا نطولل “عدلا لع كاما

 حصنب دضاعتلل هلها 07 ناووداهسا قال اد د ةرضاللا ةموكش 10
 رخالاو ةرضاحلا ايندلا يف ليمجلا كَذلا اولاني و هتوبك نم ءوضهنيل هتمدخ يف صالخاو
 : لوقا ءاتخلا ينو هلم ةياغدهتحلا قداصلا غلبب وهلمع يف لم اهتملا مدني نيحةرخ لايف لب زجلا

 قوسماب (كفالا| ذاب تلاقو ىنتبنا دق :يسفن نا

 قحب يلاعملا ةيلح لا مل قح ادعس اانا
 ياسلا ضونملا بودنم دب داتسالا ردص لع ماسولا ىيلتح ةاشا

 عبسلا كب فسوي ةرضح دشنا كلذ لالخ ينو ةداتعملا مساوملب ورتاكل ينولوكلا

 : اهو ناتسالا.ةكنبح ف رعشلا نم نيتبب احلا ةلود نامجرت
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 . حاده عانت لكي ماعلا فراعملاريدمةرضحن آل امركذ يذل ايبرعلا يملعلا كعمج اَنْ اح
 ظفاملا يملعلا دهعملا اذهب اًطبت سم ل ل د 0 مسا نا

 ةطابترالا ةديدجلا رصعالا هب ددحت مولع تبنم وه يذلاو ةينطولا «تغالبلو كلا

 ديإرعل اريظم أ مود نكمل بي ربشلا ديعملا اذبيعو نيديحلا ؟تالسإب مهقلعي يذلا
 آدبا ةبحعم يه ىبلاو ىلقعلا ءايضلاب ةفاكلا ةيءاسنرفلا ةمالاو ةبدتتملا ةموكتحلا

 هرتنا موقت نع سال اذه نا يملعلا كممي مدقتو قر ينقنو ةيبرعلا كبادآب
 هالجالا دبعملا اذه ءاضعا دحا ىلا ماسولا ةي هاسنرفلا ةموكحلا مويلا حنت ذاو

 - اعم تاتسإلاو يبل رم ركن ةتاد تقرلاب ف

 . روع كت ليأت دق همي رشلا يتتلل ةواسلا اهنا الويس اتبع ناف كلذ نمو

 هروغلارتجلا ةرضح نيربش لبق اهب ماق يتلا ةرايزلا انه ركذال يناو ىرخا لئاسو يف
 نتشماد جف ةينظلا ةسردللا زا » كانه اهب طن حيلا لاوقإلاو ةيبطلا تسرد ىلا
 ايماقم تندم ديعت ناب دعاستسو ةيبطلا مولعلل كيال 0 1 حيبصتس

 ٠ قرشلا يف ءاكذلا ةمصامك خذابلا
 .نكي مل اهيلع عزح يتلا فرشلا باقلا نيب و اريبك .ايضام كك نا ةداسلا اهيا معن

 . سب اهي (ولا مولعلا ةرهش نم فرشا

 .. ماقملا اذه نوعجرتست يلاعلا ميلعتلاب اصوصخو تاقبطلا لكن يب ميلعتلا يمعتبف

  رصم ىلع ناك يذلا ماقملا اذه ديعتشتس داقولا ءاكذلا اهب ىلجت يتلا قشمد ناب قثا ينناو

 ما اضيا ةقثلا "لم يلو يلع درك يدنقا دم ةداعسلا بحاص نآلا لاق اك هالوتأ نا
 نوريتسكلا ةعدقلا ؟باداو ككل بلاس ىلا ةئيدملا مولتلا مور اوشن نا نولتت ذا

 ٠ ةققحم ؟ل ةبدتنملا ةلودلا ةدعاسم نوكتس قي رطلا هذه ينو ٠ حاملا قي رط ىلع
 لاق خيشلا ردص ىلع ماسولا قيلعت دنع

 اسلرف هي روهمح سيئر مماب

 يل حونملا ضي وفتلا بسحب و
 ٍفرشلا.ةقوح يف اسراف كلعحا

 ٠ ةليمخا متلو ةيب رعلا مولعلاو ةرونتملا ةينطولا ب مركاو الكر كنها ا
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 5ع ا0مانزوانتخ ةم15ع 0ع اصل غتع اهاعال ءءاانعأاعب غهانزوانتك5ذ ةلدمت2أ1ع
 ع ممأجرع تتاطسعع جعجطع,  ةهاتطهتاع 1ع 06غ7ءامممعرمعسمأ 06 70أ52 هع
 «قلعسمأتع, ©«: ءدأ ]3 نص 1هتأ ناتع 70115 11610165 875 7660111111. طص
 0ءعيورموزنأ ةهستزوانتل 'طست ]”ان» 0ع5 معرمط7ع5 ءدمت72ع215 06 عام 013-
 ممودلتع, 1غ 60 7عىمعجمعللا عومعدتك طمصم»ع خ 12 1515 1'!مماأتأتن أخمص

 تف ئ اديان

 ثان 0ع111ان7 ق1, 116551ءان175, 1101 ةزلا7مةأطتع م0ان1 701
 مماطأاع ]اددوانع 5” موأ جلل صمععر, 70115 1ع 537ء2, لهسك 0'ةتتأطتع5 0ع2-
 هزودك. :[88ممعا1 هىدتحزع 1عأ, ]2 ؟وأأغ سنع الع. 1ع (نعدمعتول 0010 شالا
 ه 1ةهزاع ز1 رب 2 لعنتع ممأ5ذ 3 ”هانع طعماع لع 51ع0لععتمع ءعأ !ع5ذ مهح
 ماعد ينثأ 5 م؟همم20ععءع5 7 آن 8عما1ع 0ع 51علععتلمع 0ع اآدددقك هذأ
 ءجعمت نو بمماعع 0ع هةعمأعأ 12ع03أءوهلعع 0ع ممععمتع# 00 أ
 وداع طاسعع 3 معداتاسع»ع خ 7016 1116م دمر عدسو 0ع معءا70201ع ةد-
 [1ء]1عءانع]1 ع 0ع 1'هر1علأ. (0عر(عدذر 1165511755, 70115 3767 ان 0720
 م3556: مهأ5 مونمأ 705 انانع5د 06 و]هزئع, ]1ع مآدتك عدتت, 265:
 مملسأ لممك ءءالع معمادامأمو 0ع دءلعمعع نيع آنعصقك ةهنأ ةعوتأت5ءع2
 0 ”ءوأ مون 16 0ه7ء1مممعمعمأ لع !*عمدعتوم عسعسأ 3 !هاتك 1ع5 069-
 معد, مه ءهءآسأ 06 1'عمدعأو2ع702111[ 511م651ءان5 511110111, 0116© 5
 معمر عملرتعع هع مدهع. ]'دت ءمماتمسعع ىننع آنهدطهق, هان 1ع5 زهاعااوعقا-
 ه5 دمر[ 5أ 871765 , 521018 56020111115 ءأأعغ م13عع, نانع 1ع (نهلتعع
 جاتهتأ مان 0ععءانتمع" حتصكأ يننع 1ع لتدهتأ هنأ 23 !'طعاتتع 5. ات. 110-

 طقس عل اكسل ظلت

 ل*خةن ءهودتتممسم ءي ونتع, دهعطقسأ جللتعع 1!'عدمعتتأ لع ]اه 5عاعصح
 ؟ء 2000ءعىمع, 3 705 هسأأوانتع5د 1ه725 0ع ]جد2و366 ءا 06 ءجتلاتذوأتم»
 70115 5311167 1087:1127 ه5 16 م0975. [نجهك ؟ءاأغ 7هذع !'2:0ع 0ع

 2 نز5د5وز ع 51820213113 70115 ©«5أ 8551116

 : هدم رت ملهو

 ةةداسلا |

 (سراف) هلاتش ةنارا 6 ىف لا نو اشر 2 خيشلا لسا نا لبق

 ملاعلا اذهدإقت نال ةي ءاسنرفلا ةيروبمخلا ةموكح تعد يتلا ةركفلا انه شوا نا ينرسي

 ٠ هذه ايتبحم ناهرب ءرتخما

 هبمركل انناف انرابتعاو انمارتحال ىوتسم يركلاديعس خيشلا صخش نا: ةداسلا اهيا
 دقذاو ٌةءاضولاهمولعو ةماتتسالا كورا هتايح هلقعتلا ىلع ةينبملاو ةح يحصل | هترنطو

 ةيدحلاةدضاعملا نمهلذنب ا ينانتمال ًاديدح ًاناونعيستك ادقف هفزاعمو ةتاباتكي رشا



 نيلماغلا ءازغلا 2 تا

 سح لع رختا اناهرب لمعلا اذه ءاخل انئالظع نم مظع ردص ىلع هقيلعتب لفتت يذلا

 فاح تاع نيهاربلا نع هينغ بابلا اذه 2 2 لئاضفلل اهريدقنو علل اسرق

 انركش ةلودلا هذه كيس اسنرف ةموكح بودنم ةداعس ىلا مدقن يملعلا عمجملا ءاضعا

 نك ناار ف اكمل م اعلا ءارطلا "رع ةفطنملا هب رولا ةمركح تفطع لع ضلاقا
 هقاوح م داقتب هتقبط ءانبا نيب رايدلا 6 2 راغقلا رردحا نم لوا عكا جا

 هعالخاو :اهلمعو هلع ءازح لافام' لات هثاب طبتشت "هناوخا 'شاعم انلك انناو فرشلا

 اهتم كح لاجر 2 7 15 رخافتو 4 لفنحا ذاحمالا ينبح قسمد 01 هترنطوو

 ام نركب ناو لئاظفلاو تاداالا" ةمدخاف مهرابنو مهليل نوفرصي هلثم ادارفا
 هللا انقفو ٠ هلثم عم فيلات ىلا اهئاقثرا ىلع نآلا ىتحرصم قفوت مل يذلا عمجملا اذه أ

 ٠ هينب ةمدخو نطولا ٌةداعس هيف ام ىلا

 ةلور ُثيس ايلعلا ةيضوفملا بودنم 1 لا ضم هباطخ مارال 8
 ان

 : وه اذه ةيسنرفالاب اباطخ لحخراو قشمد

 6551[1ان15, 1
 مجومأ لع ءةرمعأأمدع 3 011111211 5210 ءا اكععستا 1ع5 طع -
 هزومع5: 0ع 0طعوجداتن عع لع اه آغوزمم 0 [1هدصعانت, غ1 مع مآدتاأ لع 1ةأعع
 «عوومجاتع زعل, 1*'ءعومرتأ لمحمد !1عونعا 1ع نواب عممعمعمأ 0ع 18 روان
 طاتوساتع طءومعهتكع 2 66 جحسع»م 3 «0م16 عقر 3 عع 58873111 عدم ععاغر

 عع اةومأو280© 0ع 53 5111م 8أط1 ع.
 31 ءودوزعنسذ, 1م معمدهمدمدأ1ل 6 4ع نطعتاط ذهن ءا اععدست
 رلغرتأع مماأعع مءعدمععأ ءأ م05 طمصسل72065. 1لهات5 طمضصم085 عه ]انك
 هم» م2:1هأنؤرمع هعلعمأ ءأ ةءادتتغ, دو مع 0ع طحشسأع 0701أا1آع, 8
 5ءاعمعم ءأ 5ع5و 111625. 6[1مانأغ مه 5ع5 6ءرلأ5 ءعأ م37 565 ©011-
 2315532 عو5ر ]11 5 ”ء5وأ 3عوانأ5 0ع ه0ماق7211:2 1115ع5 3 7015 0111315©76-
 دمجعع, مدع 510'1ع ءاللعوععم ءأ م؟نءاعاتكم ننأأ 8 28مم02:6غع 3 7017ع
 ةمعجلةدتع ةعوطع لمعأ اللء. 1ع 11 ععاعنت (نةسغنواأ لع 1 [مكامن عا

 طستطاتعنع !1هتددتأ, 1 ) 5 نم م0101, 5أ 610 نانعأ111عهأ1 1' 6109.
 آ.ع ممدع لا نطعتاعط ددنل ءا اكعيصأ هدأ 0عدمرمتتك !16 3 «ءااتت لع
 ءالغ دوجدمأع وره مهومتع, «هه5ع7721015ع لع 70أذع !طةهودنع أ 0ع
 مماجع اا ةءوطنتع مهأ110321ع: 1هرتعت لع 5كءعمعع نال !ع5و 5
 وةدعممتممك متعمصعمأ ؟عومانتع» 16 انعم نينأ 1ع5 مدالدعطع 3 7و5 الح
 !تداأرعو,ر هموم ءكعر5. 016 ءعاأع ممطاع زمداتاتأأ ه0 5هأأ !'هطزعأ 0ع 2
 501! ءكأان4ع لان (©01ا17عمم عانت علا ادم ل 212152, ناتع 13 ةقانمر 532 231-



 ءالعلا م ركت

 يشلا ذاتسالا صخش يس نيلثملا لمعلاو لعلا مركت نا ةبدتنملا لاكش
 ٠ هيلاقيش ةبثر نم فرشلا ةقوج ماسو هتسنف للا اسمح سلو

 دهب ف دلنح ماسولا ىلا تدع ماك الااذه ف كراش ناو لرش ا
 لبق كلذ ناكو ٠ بادتنالا ناكراو نيفظوملا راك وب العلا اولا عم يرسل

 كب يتح ةلود قشمد ةلود < ةلفطلا سات دقو 1551 ةبس نم لولا ريش لوا ىلغ

 ماعلا | فراعللا ريددم ىلع ء درك يدنفا دمج ذزاتسالا ةرضح ارهتف| ١ اهدقع ظننا او مظعلا

 : يلاتلا باطحلاب يلعلا انعم سيئرو

 'الع نم ريبكد ملاء ردص ىلع هيلاقش ةبتر نم فرشلا ةقوح ماسو ناالا قلعي

 . اظل لما اراكقالا اهب ريدبل اهبادآ ءايخال ىسو هضوبنو هتبقرتل اهعمت ءدخ ةفالا

 رفوت يبرعلا يملعلا عمجلا يف نيلماعلا ءاضعالا نم يركلا ديعس خيشلا ذاتسالا

 ابمولع يف 0 ال وهو هلحال ”يشنا يذلا ضرغلا ةمدخ ىلع هتأشن لم

 عمحملا اهأشنا ي ىبلا راثآلا رادو « انتغل ءارق سوفت يف ةم افا راسا تتار اك اذ

 ءؤاضعا عوبسا لك اهيقلي يتلا تارضاحملاو اًقعض اهرافسا يف داز يتلا بتكلا رادو
 ىلا لامحالا نما كلر 6 هلامخا ص رشف يلا هنلحتو ءاصخالا لها نم )علا لاجرو

 اكل فس 0 هانا - وكامل قلي لو 0 0 1 0

 ٠ ٍبادتنالا لاجر ىلنمو قشمد ةلود 7 لضفب ةيضاملا

 رثا  ةقيعطا يف اسمع ناف ان زف( )اعرب قووقا' نا يلو الو تادتتالا ةقوكست لوكا
 لاعلا ترا لب نورق ذنم بيرقلا قرشلا اذه تم ىتلا ةيواسنرفلا ةيندملا واث 1 نم

 لثم ءاشنا يف لوالا لضفلا عجرب مهيلادبامالع و اعلق باح طل ا

 ٠ تايعماو سلاحناو عماجلا هذه

 انلمع نودضاعي عمم ة ةأشن لوا ذتَم نيف رفلا نم تايقرشملاو غلا لاو ناك

 ماسؤلا اذه أنامت نع ماضر ةلمح نمو مهتادا و مهبتكو مهمالقاب هءددضاع هنوطشني و



 حالا ليدل ناك "1

 2 هلقا الا ينفد ىأوو مسه لجرلا « عسمست » :اهنمو
 مك ا ”عرضأ ان ددعأاب ك2 نأ هيون اظو لاف

 اهببحاصل تلاق ه املا كلت نا ىنعملاو « نويهسل نايف ترصقام يا لا هب وا ! ان امد

 1 ءانفلاو مر هلا هللا عرساو 6 ةبورخاش دق : ا و

 ناش قادر ديا دانلا ل لا ريختو ربكللا نم بر ,طضا هنأ نونعي « رمع عسعسلا »

 امصند دق هزم ىح نيدبلو لا لام عي لارا

 «لذال اهو ين الث لعفلا نأ ىلع «» 0 دا ريل » 'يرفهنا:هدن اوف نمو

 > لبلد اهنم زيزملا نحت ريل ىحملاوا لاما لع ءاللاو لالا لخدأنوكيف «رعالا نم لاح
 : اولاق اذا نال توص ةياكح ين ثيللا لاقو ناغا حايص « ةطعطعلا » : اهنمو

 رز نوم والا سعت اغاود نوطمطمو ع لاقيد ةيلقلا دنع طيع طيع
 نكحاش ناجح زك نفا |اوحومم كيعم اًثرش طفوا الوق دخلا, لاق اًذاق كحتلا و ءبللاو
 « ةطعطعلا ا طيع طيع ضعب ىلع مبضعب

 ىتلا هأيلا تاذرثيلا هأانعم لصا يف « يلا ء دقلا « دعلا بطلا > : امو

 1 اخاف دع ىراملاق اناكرلا ني ةعدقلا ىف ءااهد دع لس كل
 دايت هوقو دا نم. مادقأ 0

 ةدع أما ؛ تام ىتعي » هلجا ىضقنا اذا « لجزلا 5 تما لاقي امو

 . « اهحوز ىلع اهدادح ماياو اهئارقا مايأ يعف ةأرملا
 عاطقنا ناوأ اذهف يف داعأ 04 ير اذكم كيدلكا اى رب: امم

 00 ا يذلا ؟ ا وعو دالعلا نفيا« ف 15 0 يع !اق « 2

 « ص » هلوق ىنعُم ٠ ا لعقي يذلا مسلا كلذكت ٠ بنلاو عبررلا ىلا ل م

 لاقو“ «دوعلا ن مواولابيفدواعت ةروهشما اور اوف ةمولعم تاقوا يف سلال أب ينعجارت 4

 مل دادرع وهف هيلعةحاينال ءاسنلا هيف عملي ةليلوا موي تيملا لحال ناك اذا :ككلانبإ
 ٠ ةمولعم تن اقو ؛!ىانام اداب قونخ هع رمأور مللان :مداد.ع هب لاقي : ورم وبا لاقو

 اًئيشانةلعامبرو ٠ يمهزالل بيذهتلا باتك نم مسقلا اذه ا ىلع هقيلعت 00 ,ام ىهننا

 001 27الف الأ ا 6 ماسقالا ىلع



 "ا ةغللا بدع 2 :

 ( دضلاب ةيمستلا نم ال ينعي ) لؤافتلا لع اذه نظاو َعاَح وبا لق
 هسنقا شيررق نم نيليش نال ناجتعت رض اما كمر دلاليا |
 مهر نزالادب يبس لاق ول يدنإلا نعايور 5 دق حاللا ل

 ةبانجزاك لبجلانا ينعي ) توصتو عقعقت تناكق ابقردواهباعحو اهيسق هيف لع تناك
 ( تضر م جدن كيا عدا نكن حنات يلا فوج لست نيت تل

 ارءاولا تم ,دقف تم ذاك لهانع يا ءاقمقلا وبا لاق : اهنمو نم

 ظ بك | ىلح تلاتن نين ني
 ردك تار اكو ني 1 لب

 نيطرق يل ريشا يلوقت 1

 : هلوق برعلا ناسل يف ابيلع دازو

 كرار ىلا ارا نينذالا ىلع هللا كطرق

 او ) هلوق نم ربظيو » بئاوشلا نم هتيفصتو نعسلا بي يدنا( دانا
 حصيل اذه انلق امئاو ةداع ىلا نعم نم دوحأ نوكي ككعلا نعمنا ( نيتكع تالس
 « نيتكعلاب اهيلع هنانتما

 :ياطقلا لاق ركنملا يئادلا لاجرلا نا سيلا )اعلا دييع ونا إف اير
 ليغ هور دب نا ظاهر ترجو داع هانا نف تنداحا

 نيّضع امهنوكب اههفصوو ٠ ا ال ( لفغد )و يريفلا وه( ديز )
 اهيناعم :رع ثحيب ( اهروقي ) ىتعمو اهكحو ابماياو اهياسناب برعلا يملاع اناك امهنال
 تاو تفل 5 ال 6 112 ىاعرتو « نآرقلا ر”وقيلف ملا دارأ نم » دروام هنمو

 ةوالحلا ديدش دوسا رت ضوضعتلاو ٠ ةدشلا ىلع روبص يا شع ضاضول انالف

 تلك 1 دقو طرا لاقو « هتدشل غضملا تقو نيكنملا ىلع ضعي هنأأل كلذب يمس »
 ”اهازوو رم هيدا كه ودا 5 ا تلك |( فو تسلا ىلا

 . 4 ةرذأل للا ا ا "فرن

 م6 نموصضلا »و هريخ لقب نيدلا لاخرلا نمر ©« سومعلا» :ىدقارف نقر

 .!ةاض رولا راغإا“ سبشلا» وا“ لاخرا نم مدت ناىلاص كل دا



 ةعللا لد كاك 4

 كح داب 'يشلا اوس ار برعلا ن نأ ملوق أسما نم مهيلع ه درو هبذه ام 0

 ةاثلا ةماعلا لفطلا ا 2 1 كلان + ناك اذا

 قدا ( ندلا )أ ىعم لضأ" لاقف اذه فلؤملا د درف 00 امل ةقيقع هنع يذت يلا

 0 ا يا قعي هنال ةقيقع لفطلا ن نع جيذت ىلا ةاكلا تع 0

 « اًبتيعض م اقبل م م اعلا 14

 مهضعب لاقف ( ابعشعش ل أر روقو اهطسو مج اهبعصو اهيل ابق د

 مفر اهعشعش ىنعُم نورخآ لاقو ٠ *املاب بارعشلا عّشعشإ لا هانعم
 ا ل د 1 111 زل اسما قمل اك
 ا اور( اش را ل ا

 مس مل فلؤملا لاقف ٠ ايعد ناك اذا ( عذعذم لجر ) مهضعب لاق : ًاضيا لاقو

 ا ار يل ذي انما“ هي قلل رب نتا ل تارا عا
 - ةمجملا نيثلاو

 ( ةقيقعلا )ناعم نم'نا ناعكلا كلذ نم انيلا عق و يذلامسقلا اذه نئاوق نمو

 نأ "تارعالا تلاق : لاقف"ةانعم" نَع نبأ علا ل ايل ل فو رادفدا كم

 ءاسؤرلا نم ةعامح عمتي همدب لتاقلا بلاطيف ةليبقلا نم لجر لتقي نا اذه لصأ

 ْناف تارغالا تلاق مدلا نع وفعلا مهنولاسيو ةيدلا مهيلع نوضرعي و لعفلا هالوا ىلا

 ةالاطأل رارد هلبف لها رواه ايش < نأو هيدا دعا ىبأ يح اب وق هيلو ناك
 نولوقيف 9 متمالع ام : نورخ الا لوقيف لاقيهنلاو ىمالل ةمالع انقلاخ نيبو انندب نا

 انييع دقق اللاب (عيطلم انا عجر ن اف ءامسلاوحن هب يرث مث ن 8 ا ا لا
 ميسلا اذه عجري اعل 7 ا 20 ناو ةيدلا دذخا نع

 < طارت ركع راع انبب"ل 2 "و مدلا نم ايقنت الا
 لها نم رعاش لاق دقو مهام سم بارعالا دنع عيلصلا ةمالع نم نا هادئاوف نمو

 « ىتللا اوم ذا موقلا يف ينتيلاي » همد ىلع حلصلا دنع اًبئاغ ناك ل يتق

 سرفلل لاقي هنا انخويش ضءب ,عز دادضالا نم فلا اهف متاح وبا لاق : اهنمو

 ان نيا راما لاتكر لاق( قوقعلا كبآلا نما 22١ لخملا ةنمو) قوقع لماخلا



 0 ةغللا بيذهت باتك

 زيسجلاب ةطمارتلا زاسا ف ضو املا» : لاق باكيا ةمدقم ف هي ع 0
 نع ارصأ مهب طلتخاو + نزاوه نم مهتماع ايرع مهمبهس يف تعقو,نيتنلا رفنلا, نك

 ماقعأ ىلا نيا مخنلا مايا ثيغلا طقاسم نوعبتتي ةيوانلا يشاء 75
 ميعابطب نوملكتي و ٠ ٠ اهنيلاب نوشسيرو ملا نوعي و + ظيقلا نمر مرضاحم يف .هأيملا

 + نيجباف اطحنالو نمل طم يف مقي داكي الو ٠ اهوداتعا يتلا مهحتارق لءةيودلا
 0000 نامصلا عيرتتو ٠ ءانجدلا ىش اللكو - دلي طه مهراسا كيس تيقبف

 رداونو + دج ايلاقاأ اني مهضعب هر 2 مهتابطاخم نم تدفتساو . 1 را

 يف اهارتس و ( ةغللا .سي دمت ىنعي )"فانكلا رش ابنا تعقروأ | ا

 0 ساهل اش نا ايط كت تارت ل 1
 تادلحم رشع نم رثك | ينعي ةغللا يف ةرانخلا ٍبتكللا نم (,بيذهتلا ) باتكو

 جراخم بسحي يا يك ) بئر“ ىلع هبترت ف دك وج ملقوو .» ناكلخ نبا هلاق

 عم ٠ «.تاقيط بح اهتاورد ةغللا همئا ءاعما اهيف دروأ ةمدقع هردصو ٠ فور

 ةعكم ىف ةيطخا هنا كي نيتلا تاتك نمد . يضم يف حدقلاو ٠ مهجارت ةصالخ

 كا ةيحوسالا ةللا يف روشأملا مسقلا ا يبللا ةخسنلا يو ايفوصايأ

 ناجي ةي حالا ةبتكملا يف ةفحأو . ريعان لارض وون ةينكم رو

 هدام يناثلا يهتني ةحم ا اا ناويك قنا رم ةيناطلسلا ةبتكملا ىو

 7 رعلا باد لاخي دات هباعك يف ناديرز يرجح كلذ "50

 هل دام( عن ) .ةداب يعتني و ءاحلاو نيعلاب ةيدتبيف انيلا لسرا يذلا مسقلا اما

 مك ناد و ( خا هيلا هدابع برق ةا هب دمح ام لك هلل دجلا ).ةيمسلا دعب اذكع

 انك دقد) : لاق نبكي مهيلع دعا نيذلا ةغللا أ تاقبط ناي .نث هتمدقم

 ظافلالا نصا برعلا تاغل يف ”لخأ ام ىنن هيف تعم امم تدصق 0 ةغللا بيدهت اذه

 نم وهو متع اممم اري هس نع ءلا اه رّيغو ٠ اهتخيص نع ءايبغالا املازا يتلا

 صرحا ملو- ييعردقب ًاطلاو ىيصصتلا نم باعك يف ت تعمج ام تبذبف ( ايش حصفيال

 تاقثلا .هدنسي مل يذلا بيرغلاو ٠ هلصا فرعا.مل يذلا وشملاب باتكلا لي وطت ىلع

 (ها بي رغلا .ىلا



 سا ةقللا نيذزت تاك ا

 نم ريخالا ددعلا يلعلا انعم ىلا ابروا ديرب ىتلأ ذم ةهظع انتشهد تناك كو
 نيتسرتز يجوسالا قرشتسلل ( ظله 1010© 01461// ٍفرشلا ملاعلا ) ةلحم

 ٠ جوسا ندم تابما يدحا:( الاسا ) يف عبطت شو ./(1 1 2,1175161 )

 هدفا ل0 ل كاادمب معيهزالا مامزلل (رتخللا يب ديت باعك نم [بف ويف انارق

 ذخا ما 4١ 5 ةنس ذنم هنا » : هتصالخام اهيفلاق ةيناملالاةغالاب ةمدقمب هيلاراشملا هرمثان

 نم مجري ناك اذا ايفو ؟ يرهزالل نيذهتلا باتكر شن نكملا نم, ناك اذا اهف ركفي
 (0 1250/16 ) رشي ر روتكد لا ةطسا وب نكت نينس عضبدعب و 9 ةدئاف ةركسن ف انزك

 باتكلا كلذ نم ىلوالا قاروالا ةيفا غوت وف ىلع لصحي نا نم ةناتسالا ثيس قمل

 را : لوقي دوتك دلا هيلا تك دقو 4717١( ٠ )ةرب ايفوصايا ةيدكم يف دوجوملا
 ينحل « سيطارقلا قيقر مغ دام ةروكصذملا قاروالا هنع ذخا يذلا ءزجلا كلذ
 كرا قاقو. < لكشم ريغ اهضعبرو لكش تاذ هراعشا ضعب ( طخلا متاو « فورحلا

 قفاوملا ها 155 ةنسىلوالا ىدامح ؟ خيراتب بتك دقو ٠ طالغا نم واخي ال فابكلا
 ا 0 ل تا با حض رجلا اذهب ناو لاق. ( ما 11/831 ةنس لوا نوناك 1
 « ريبكلا ريمالا ملاعلا » داشراب ( ميهاربا نب تمصع دمج ) هبتر ةيوغللا تاكد
 ىهننا(( ه ١١55 ) ةنس كلذو «ريميلع تزعب «ريبهشلا يرتفدلا « ريزولا نبا لضافلا

 وحن غلبي ( يرهزالا بيذبت ) باتك نم ةيحوسالا ةلحلا كلت قل ريف انآ نارك
 طالغا ضعب معن ةيناملالا هغللاب قيلاعتو شماوه تاجفصلا لويذ يفد ٠ ةوقضا هلع

 ٠ اهضعب ىلع اهنمرصتقا يلا ةي رعشلا عطقلا يحب الكت وا < اصالا يف ةحياتلا بايكلا

 ٠ دئئاوفلا نم كلذ ريظن يف ٠ خسنلا فالتخا ىلع هبنث وا

 املا ىرالا ,رلحا نيد نوم نا يحن تاتكلا بلؤت ىعارمزألاو
 ىلع قفتملا ني روهشملا ةغللا ةمئا دحا وهو + ةنس نيعست وحمل رع ال1 ةنس يفوت

 بقلملا ةفرع نب مهاربا مربشأ : نيريثك نع ٍذخا دقو ٠ مهب ةقثلاو مهتياردو مسولضف
 ل ببسلاو ابلها نع .ةغللا خال. برعلا ةري نح فاط يرهزالا ناكو ٠ .هيزوطفنب

 0 الن( يحال ١ تسلا جاجا راك, اوم رتعاي هي ءارقللا نا يناوطلا نبع
 دقو ٠ ةنس ”* ذئموي هرمحو يرهزالا مامالا هوقرتسا نمم ناكو ٠ مهضعب اوقرتساو



 ا ةغللا جنك تاك

 قئارظلا لبسا يف ةقي رطلا هذهو ٠ ءايلا ىلا اذكهو نابع هلم ادق كا
 ٠ مترفال ادنع لاملا وه اك ةغللا ماعم نممويلادعب فلؤي ام لك يف لوعملا اهيلعنوكيسو

 وهو حاملا فيل 1 ىلا ةجاتحم تلازام ةيبرعلا ةغللا نا ىلع
 يف اشفي "لنا اولا اك أ لع ةخللا كنار يبن ا

 نودلا طاب زنون“: يرن ا عب ل
 م ءاللا باب يف ( بعل ) ركذتو ٠ ةزمحلا باب يف ( رابنأ ) و ميلا باب ينف ( ربنم )اما

 بلا يب انا( نيل دير يللا باب يف ( بعلم )و ةزمحلا باب ينف ( ةبوعلأ )
 ( ةعجارملا لبست ةروصلا هذببو ءاتلا باب ينف را نم برض وهو ( ضوضعت ) امأ

 لع نوفرعي محاعملا ثم نوعجاري نيذلا سانلا نم دحا لكس يلو ٠ تقولارصلخييو ٠
 قاقتشالاو فرصلا

 نادلبلا تاروصمو ٠ اهعوسرو ءايشالا روص محاعملا ىلا فاضي نا : [يناث
 1 اق يتلا طن طع وإلا ككل تاكل فا عجارملا ىريف : اهسلاطاو

 ٠ ضعب نم اهضعب عقاومو
 نع ةريماَج تصوي لب ناتو ا تانئدناو ”قشلا زنا كاذب بيق ىنكي لذ اكل
 .لل عونلاو سنجلا يف 01

 ةيئاشنالا بيلاسالاو ةداوملاو ةبرغملا تازكلا اضيا اهيف ركدذي نا : عبار

 ٠ ( سورال ) ىجسملا يوسنرفلا م عملا يف و هتلثما ىزن امم كلذ ريغو ٠ ةليخدلا

 ةيس املازثا ال انغإ ةباوحتحم نيلو ان نيكولا د ل ىتلا ةغللا بتك كاز امو
 طك ناره راع اوسا كم و ياسا ف اياوزا لاك نجل يو ا

 بيدنا و ضال -رانلالا) كيرا تال (رزم )ل
 تفاوشتاماظو هديس نبال ( محلا )و : سراف نبال ( لمحما ) ١» يرهزالل ( ةغللا
 اغلا 'نيمتكبللا نيل ترش لا وتعو.ةنيكلا ةذه لا سد الاد ةعللا قا نا

 سردام *ءايحاو ةيب رعلا انتغل شساعنا ىلا ةجاحلا هيف تدتشا يذلا نمزلا اذه يف ايسال

 تبثتف ١ اهب بظاختلا ةرئاد عيسوتو ٠ اهبيلاسأو اتاك ةيفل ىلع كلذ دعاسف - اهراثآ نم
 ٠ هاقبلاو ةايللا ىلع ملاعلا تاغل هيف ححازتث يذلا لئاحلا كرتعملا اذه يف ابمدق



 ةغللا بيذهت باتك
 « يمهزالل »

 : ةيلصا ةعب را راددا يف "م اجادرفم ل ودتو هب ىلا ةغللا تاك عمج نا

 0 لا 0 2 عاش نوذأ نمي قفا راهك اهتيددت - ( لوالا ردنا

 00000 اب الامل وا ل كرعلا ريق نماارابا بالطلا لع ىلع ذاتسالا يتراكم
 تدك وأ هيأ ؟ ذ ىلإ انايحا ةبسانملا هب بهذت دقو ٠ بيرغلا نم اهيف ام مل حرشي و
 .دارا اذاف ٠ مهتافارخو مهباساو مهب هرحو برعلا رابخا نم ءايشا دامي وا

 .ناكو ٠ 0 لام الا بلع ىل | سر مداتس هاك ع هك ىنعم ةفرعم للاطلا

 يديهارفلا دمحا نب ليلخلا اهب رعش ةبوعصو ا ثحبلا يف نوساقي بالطلا

 70 يناثلا رودلا ىلا مهب لقتناو ٠ مهمحرف ( ه8 ىفوتملا)
 !داتعارال نك لد ياحملا فورحلا بسحي ةغللا تادرفم نيودت - ( ينانلا رودلا )

 ملا يف اهب قطنلا جراخم رابتعاب لب ءايلاب يعتني و ةزمهلاب يدتبب يذلا دوبعملا اههترت
 ” |[ 1| | تورو . قلطلا اسرع فورح :مالقا ةعيرا راتعالا اذهب ىو
 0000 تك للا [دف ا هنشلا اييرخ فورد : .انسالا اجرح تفوت
 َ ثلاثلا مسقلاب ُم يناثلا مسقلاب م ٠ نيعلا فرح مدقو لوالا مسقلاب نيعلا 6
 ا الاذان لكن ةبروعص ةخللا تادرفم ةعجارم يف يتب اذه عمو ٠ عبارلا مسقلاب
 ايما 0| هر ىلإ حالا تسع كح ورمل جراخم نيب زيمي نأ

 تديقلا 0 ءاحلا فوري لك ةغللا تادرفمنيودت -- ( كلاثلا رودلا )
 اياد رابعا لب ايلئاوأ رابتعابال نكل لافطالا ةنببلا لع ظوفحملاو ( ءاب فلا ) يف

 هل ةلثم ( ءاج ) ىذتف : تآايلا ىلا تآاب مث تازمه اهرخاوا يتلا تازكلا مدقتف

 هلا انا ( فرص )5 :نيشلاب لصف ا ( ءاش ) و ٠ ملا لصف ةزمحلا باب

 ٠ عبارلا رودلا يف تلاز ةب وعصلا ضعب ىمالا يف قبو ٠ اذكهو داضلا لصف
 ركذتف اهلئاوا رابتعاب هاحملا فورح ىلع تاركلا نيود: - ( عبارلا رودلا )



 « _ رق نتتدرت»ن

 4 ناظوالا ىلا نينحلا

 دجلا ةليبنو ( دحما ةقي رعو « عنصلا ةعيدب و « عبطلا ةميرك آي مالس فلاو مالسف

 ىف « راجلاو لهالل ةنسحلاو راخلا ةبيطو ( قزرلا ةنيهو ( قرعلا ةيكحزو «دحلاو

 ناك نادح كلل را ةندملا ةناقإلا عئاظف عامس نم وجنلو ,قشلاربص كنا

 بلاكت ايندلا ماطح ىلع بلاكتي الو « ناسنالا ظبتغي - ليلق هل _ناقي ال كايلق

 لايخلا ىلا يحوت كقفا ذفانم نم لاما ةبر ةىهزلا غلطتب و ؛ ناويحلا نم يراضلا

 ولسي بيطلا كديعص طسنم ينو ( فطاوعلا قرتو حئارقلا هب ضيفث اهدنع نم اخور
 لا حتا نال ةق لاو قمت امان 25 نم( "ساوللا رطل هطول اللا

 0 الف قازرالا ميسقن يف يملالا لدعلا روس رهن تيحلا خس اذه د
 منه دار ارفا ينتغي « اليلق الا ب امي هع مدت ىلع نومئاقلا شيعي و « طرفم ىنغالو

 م.ماينغايف الو « مهنلا باب را عابجلا ةطالس مهئارقف ين ىرت الف مداصتقاو مهئاكذب

 فعاضو « ءانغلاو ىنغلانماهطسق ةطوغلل ر فو نمن احس ٠ منلاو ةيهافرلا لها بولق ةوسق

 نيديدجلا رك اهدازف ةن وحلا اهرصانع ال لزحاو « لادتعالاو لاخلا نم ابظح احل

 . ءامب ىلا ءامن
 ها مالسلاو « دبعلا كب لوطي ال نا ءاجرلاو « دولا ةليمح اي ىتتلملا ىلا

 انرصع يف بحلا اذه ميضادقو رشبلا يف يعيبط سها نطولا بحنا لاقملا ليصحنو

 غلابم ىلع لدت رابخا انيلا عقن م مارب 6 كيلو ماالاو تاءامملا اهعبتت ةعي رش ةلزنمم

 دوذلا يف « افايانم بذعتست تحيا ضرالا بوعش نا ىتح سانلا بولق نم ناطوالا

 مل اذاو اهرايدو ابعوب ر ليبس ين قالءالا رئاخذو لاومالا لئاقعب دوو اهضايح نع
 الف لالقتسالاو ةب رخلا بهاذم مهيلع ترعو لاجزرلا تاقبط يب نطولا بح رقتسإ

 ( يربج قيفش ) - صانع ١ يلا نودي



 ناطوالا ىلا نينحلا 5-4

 ادتعاب كقوفي ام ميلاقالا يف سيلف « نيلماخ ال نيلماع اونوكي نا منهن نع تحك

 لوادجلا يولتو «مهازالاو تارعلا عوننو « سهاظملا نولتو مسايملا رارتفاو مساوملا

 . ٠ راخضتالاو اياشعلا يف ةعيبطلا ىلحتو «رابنالاو

 01 ل لك اقل دع ملأ ل نايطالالا نسبا للعلا قيد ى داو لع مال
 نكمطت و « انه ناك اهم هتحا دس ىلع هئايفا لظ يف شنعلا ولحي و ( نمزلا نم عيب رلاةلزنم

 كرا كتعرتوي, ملا !'قلخ هلو هيأ ارح وا ناك ًادرب هعابر يف لقنتلا ىلا سننلا

 ةالفاأ كينكاالا نيكي ارطهانلا ىلع نياتمأ الف « كئانبا نع ماع كتاريخ تكسما

 كعم شعيف كب رق لطي نم ل 4 دولا نيقدصت ؛ « ل زودلاو مالا كقاعت لعادل ذاك

 اء ونا

 وا. افي رخ «اعيص وا ناك اعبي ر © ءارمتلاو ءالطلا يل يف كنوكس ىلع مالس

 كتوديفت او © ءاسملا ىلا حابصلا نم كيلا رظنلاب قويعشا ان اك رع ادله 250 ءاحس

 ةرابصو ظيقلا ةرامح هدنع ءاوس « ءاورالاو عرزلاو ةيقنتلا د لتاو ثركلأو ثر لأ

 نونضي ال « نيعرازملا يف طاشنلا لاثم مهن ١: «هيلعمالس ؛ر ,ابنلا 0 ليللا هلل ”و ( رقلا

 0 فا ا لاو لوطا تورت مدوحت غو مهباعتاو مهماقواب مبضرا ىلع
 مهموسح تربص ايهم غو اهتياعز اونتسحاف اهوعر الك تاكري ىلع تاكرب مذيوتَو
 طانم مهقزر نال « فونالا مث ( هوجولا ضيب « اهتب وطر مهتانح“ ترفصو «ابترارح

 نم ىلع الا نولكتي الو ( مهتأوق ريغ ىلع مهتوق ليصحن يف نودع ال ( ةلماعلا مييديأ

 ( لوقعلا نم لوضفلا عزن اهيف نسح ولو « عرضلا ردي و عرزلا عرمب و 2
 ا فب مك ةيبرتلاب اهو لل راع دانا تركو

 نك اس اهتكسي ةعقب ريخ تناكل « لوقبلاو راثلاو عورزلا يدوي امت قوتو « لوقملاو
 ٠ ةاش ضبرم ابضرا يف هل ناك نم ىبوط : لاق نم لوق اهيلع حصل و ةايلا يف

 « ماهلاو ماجلا عج رعاشملا ىلع كلمت « كرايطا تدرغ الك ٌقيشمد ةطوغ مالس

 ايس سلا نر 1 انفك يو رع ور رفظمل ادق سنو كرازملاو تلدتعلا يابه
 امهنممهفنال ناعمب ىلقلاامشثرسفي كيلايليف ىدصلااهددر اذا عدافضلا قيقن وناب رغلا

 ١ را را د رقبلا راؤجو نعاملا ءاغت راهنلا يب رسفي 5 قا 2



 1 ناطوالا ىلا نينحلا

 ينبلس ىتح عازنلاو لمملا يف يرمع نم ةنس نيثالث تفرص :رخآ ماقم يف لاقو
 يتلا ةريغصلا ةيرقلا هذه ىلا طسنا يلاف اذه عمو يبايش خرشو يايا قنور ىهدلا

 ىلا سلجاو رحتلا يصحاف ةبرعلا نم لزنا اهيلا يلوصو لبقو ملاعلا يف دحا اهفرعي ال
 تارجت رجلا اذه ةلج يفو ةنس نورشع اهيلع ىضم ًاروما ركذتاو ينيع ضمغاف هضعب

 يلابا الو اهب ”لساف يريغ الغ تارجس ايعاج ىفو ءامدتلا ءانوس الاهل
 ٠ مهتفرعم يتمهت الو مهفرعا ال لاجرب ىعا اك

 : هدأوم اًبطاخم ينولوبلا يسوزسارك لاقو
 : ! لجالا ءاضقنا دعب اناركذب نيظفتحت يتلا ةليملا ضرالا اهتيا
 ! ىهدلا يدق قاانيلع تويخ يتلا ةيذعلا ضرالا اهتيا

 ىز ال انناف كانعدو اذا اننكلو «ءامسلا يف مهاقل لمأت نحنو انءاطلخ عدون اننا
 هقلقي رخو 6 كقيصو. كعب رو (كالدادحو كزايدو( ةي وحلا كعلم ص لدم ١01

 ! بابشلا ناوقنع يف انناهذا يف هروص' نصر ام رئاسو كلان و

 ؟ كتاحورو كتاودغو ك مهازاو « كلدانع توكل

 9 يدق يم لك اهلا نم ىسنن ىح ءايسلا اني بحرا
 . لي وطتلا نم آي دافث هنمريسلار دقلاب”يزتحا ةجنرفالاراث [ينريغك مالكلا اذه لثمو

 عادو يف يلع درك يدنفا دمج ذاتسالا هأشنا لاقب نينس تس ذنم تظفتحا دقو
 مالك ناطوالا ىلا نينملا يف ةحئرفالا مالك نم هتأرق ام لك يف دجأ ل قشمد ةلئوخ

 : ّلاثملا وه اذهو ريروصتلا رسحبو ىتعملا هاللي و« فطا ربل ةقر داجس الا سن

 تايلجتلا طبهمو تابيطلا ةضورو  سنالاينغمو ةعيبطلا ىلحم « ءاميفلا ةطوغاعادو

 كحاودا راوناك رطع « ةيشرنسلا كطس لامح ليمح (ةكسملا كت راك قر دل

 ( ءايبغلا كتانج ىلع ىلطلاو لباولا طقاست كنارمع ىلع طقاستن ةبيط ةينو ( ةينجلا

 ٠ ءاتالا ةريثكلا كتالغو « ءاليملا كراجتاو « ءابلغلا كجارحو

 ىلا عزفي ةواخ ريخو « ءاخرلاو ءانهلا ةرارقو ( ءاعنلا رقتسم اي كيلع مالس

 كيف « نوحملا بايراو برطلا قاشع اهئاوحا,يف بلقتي و « نوملاعلاو نوكسانلا اهئاحرا
 اذا قلما ةمه ودبتو « نيضرالا ىلع لاضفالا يف غلاب اذا تاوعسلا قلاخ ةمظع مسج



 ناطد“ الا نيا نيسكا ا

 تفتلي وهو هرايد نم جرخ دوسالارحأا 'يطاوش ىلا ينيتاللا رعاشلا ديقوا ىنن الل

 كلم ىتح نطولا اذهل قنور يا يردا ال : لوقو نوملوس هنطو يداوب و ةمور ىلا
 - | سهدلا هحو ىلع هنايسن ىلا اليبس دجتل الف انساوح اتيلع

 «هتايح لكو طنام ةنيدم ىئابلاهدلوم سنيملهناف «نييندت اللا رعاش ليحريق كلذكو

 * ةعمابلا را نقب 2 ساروعا هذ الو
 تقزر ىتلاةعقبلا ناف ء«ضر الاف انه ياحب دا هل يف نولنف لاق

 ا ا ا الالى هايل اين
 0 ل رت يساوب ةيارق يف ؛ اهاضق يفلا همايا را

 دفرحلا ىتلا» قولا د ناب رهشأا رشلا ينطخنو يا مكر ترك وطالت تئنف امو

 كس ر ارقتسا يتظفاح ٍيقارقتسلو ركذلا نم اهريغ روص ىسلا نيح ىلع يرطاخ يف

 ا ا بقملا يخارت ىلع
 ' :٠ مايالا كلث نم هنال ينيع ين ولحي ماي ألا كلت تداوح رفصأو

 لضفا يلا : لاق ريب ناس يد ندرانربل مالك يف اهبسفن فطاوعلا دحتت كناو

 دس 0 نفاخ هل الو «يرداوبلا رئاس ىلع تيداب
 . ني ا ين ل اك لعج يتلا ر ,ايدلا ىلا دوعي يذلا

 : رصف تل رد قار حارجلاب ن هيه (سوار ةعقاو نهال سرب يد لا رتخلا 22 الو

 ظ ٠ "يش لك لبق يتيرق ! راليفوا نمانا
 ذنم ينكسم اذه : امج اًبح هبحي وهو هنؤك ام يداو ركذ دقو نيترامال لاق

 صهدألا كي راض نتا ١ يل هاو( ةئاتشو هفي رخو هفيص وهعيبر ىلع مالس ! ابصلا

 لا لا تاناس ليف 2201 رايدل مده ىلا دعا لق اهل طخنأأ ةوطخب لكا يف
 5 ا راق راوجلا نا لسال احلال ال نفدال اهس رح ىلا تارعلا

 لكل ليمج < ! 11 هتبرت ىلا هعازز نع مث امود ردنكسا تاراتك و

 اثنا يذلا دلوملا اذه عد : هل هلام 112 ىف لا اق لا درع ل دب نشام
 باذتحالا اذه دغش ثول نم توند الكف هيلا يبذلحي ةتباث ارك ذ يبق قامعا يف
 ٠:هدبع الط يف دخل نع ثحيلاب حرفي ناسنالا تلعح دق ةميطلا نكن

00 



 5 ناظاوالا ىلإ نيل

 انيتك انا ولو : ميكحلا ركذلا يف ا 0 بولق نم رايدلا عقاوم دك ْؤي اممو

 نتف نين عوف 0 الا هولعف ام ؟رايد نم اوجرخا وا كسفتا اولتقا نا مهيلع
 ٠ رايد نم جورخعا نيب و مهسفتا

 : ظحاحلا لاق مهتقوسو سانلا كولم .نطوا |! نيتوف ءاوسو

 ءاوركلا كفو“ لباب ملقا برخأو « نادلبلا لاج يلا دروكشالا ناك

 لمحل "را هتارزوو هلاك ىلا ىفوزا وح :أ الفم لنا ورسم او

 ٠ نطولل ابح هدلب ىلا بهذ نم توبات يف هتمر
 (ةوبش مرافسا يف اورداغ الو عةمعن مهبارتغايف اودقتفمل نيذلا هلاثماو كلملا اذهف

 ةيصتخملا ندملاو ءيزاغتلاب ةدافتسملايلاقالا نمائيشمهسوؤر طف اسم ف مهمارت : ىلع اورث وي

 : ممالا كولم نم

 نب يلع اكوا ىتح كلذ يف ةلعلا نومبفي ل راى 8 ناكو

 راحت ا نم لجر ىلع هيدعتسي ىهاط نب كلملا دبع نب ناهلسأ ةديصق يف يورلا سابعلا
 : هلوقب اهرد> ضعب هبصتغاو هراد عيب ىلع هربحأ

 كلام هدلا هليريغىراالناو هعباالا رأسا عطور لو

 اال لاعب ىلا رخس) هداك نمت و بابسلا خرشأ فاتن
 كلان باسلا كفاك كرا مهيلا ب اجرلا ناطوا.ببحو
 لدا هارت ابق الا درع مبتركذ مهئاطوا اوركذ اذا

 : هدلو لعمل لوقي ناك بلاط يبا نب رفعج نب هللا دبع نا مهرايدب مهفغش نمو

 : اهيف لوقي بلا درولا نب ةوزع ةديصق مدر 9
 ريقْمْلا حرش قئانلا تار تاق علا يدلل دع

 017 ا معاطف نع امرتالا ىلإ فارعديت لالا ن١
 ف اوط ميس تريلا 8 0 هالاىلا نينحلا يف ةدمعب بهاذم ةيب رغلا ماللأو

 !لرقي ع هناومع لغم ف انادا كئاراخو :بزغلا باح كرات نس اهنسا لكلا نم

 تحرغسا دقو « طله مهمانع 710110101 ةماعلا ةلغا» يف يرظن هيلع عقو

 ؟ راجيالا ليش لعمرك ذ | ءالكلا نم ًاًئيش لاقملا اذه نم



 تاق لا "4

 ةرامح مهتقرحا نيذلا ةراحلا دالبلا ناكس تلاسارلو 1 مباح ل نواس

 يذلا يرمضحلا تلاس ولو « رقلا ةءرابص مهتلتق نيذلا ةدرابلا ميلاقالا لها ءا ؛ ظيقلا

 لاقل هع يأ هيرب لما نع ايندلا ة ةحبب دبعي ١ يذلا ”يودبلا وا شعلا ةراضن فلا

 : مهنم دحاو 1

 ! يدإب ! يدل

 07 7 ف تراب دلو ىرضملا ىرتو: لاطاوألا ىلإ نينملا ىف طحاخا لاق

 000 1 هبال ماسلا تاو هدانا نم كبالا هلل عقو اذاف بصخ ةلقو

 همس ل
 ٠ فيرلا خوعست و «دلصلا رححلاء(رفقلا لحناو بادحلا دلبلاىلا 0

 مهرقف ةلسف مقا 00 مبعاقبب ن قرا اع ةيلإ لعج يذلا وه نطولا 3ك

 © اعواد بننف «ةلودلا اهنع نوغبب الو « الذب ميضراب نوديري ال ايلات 0

 ا ىلا سيل « اهبارث ىمحي الو « اهؤام ل واع الف ( اهتاولف مهتفحو

 يرلامهبارمشو «سمشلا مهماعطو ؛ ءاهسلا مؤاطغو ؛ ضرالا مؤاطو ؛ ل
 ه5 هلل او 0 قلو هاصع بصني مث اقع ضفريف اليم مذحا يشع

 ٠ شيع هنم بصخا ًادحا مب الو ىرك ا 1
 هلا ايش لع لو اتا و دب رارعب ارعا لمت لا الول © نطولا الولف

 ٠ عاقلا تالثاب هبلق فلك الو بونملا بوبه هجاه الو ىاعنلا عيسأو ىازحلا عر

 م ا 2 ديال هلاك نش ةبرشلا حرانلا للا لسا لسلا) اكل ايتكو
 30 ا 2 نك بف تلح ترئاسو ترجاذا ظحاتلا هب العا ا برحلا تناكو
 حورتت ؟ هضرا يلب لا عادص وا ماكر وا ةلزن دنع هقشتسأ ًارفعو

 رطملا لل ب ةبدجلا ضرالا

 (مالسلاة ني دم روصقو ( قشمد ةطوغ ىلا اهنننح هل نيبتي برعلارعش يفرظني نمو

 لاوطو اهنع اهدعب يف 6 نمارس قسوشسو  ىداروخا تفرستسم ل0 ةري رخا 0

 يف مالا قرعأ هتقر ىلع مدسحت ناطوالا ىلا نينحلا يف مالك بارعأللو اهريغب اهماقم
 2 ةيراصخلا



 ناطوالا ىلا نبنحلا

 ماشلا لها نم لجر اهآرف ؛ «اسنلا نم ةعامح يف زاححلا لها نم ةأرعا تجرخ

 اهب طببف ؛ اهنم هرك ىلع هوجوزف اهلها ىلا اهبطخت « هل تبسنف اهنع لأسف « هتبجيأف

 : لوقي الفم“ تععسف اجرخم تجرخو ماشلا ضرا
 نئارقلا يدب 0| لصملا,بونحا ! ااندسب يخا له يد 2 لا ١
 نكاس ةنيدملاب له ما ىلا نه, .لعاوع طالبلا لوح رود لهو

 ةمايتملا اقري يم قولا طد. , ةباحح (ناسملا ىحح ةكرالاا

 هك ا رزق ام هيكحلو هءاهدالب ع ةعر اك ف

 :!ةعيم تعفو ءاشنلا ند
 ا

 ينح لور انل روصي نأ حاوي هعشن ون نيرروصملا ياذح نم رسم كا

 نم غلبت ةروص ءاشنا ىلا اليدس دجو امل « هتبرتب قاعلاو ( هنطوب فلكلا ىلع عولضلا

 ٠ يرلا مس : نم قرا ٍبلقىلع اهحناوح تلهتمتا يتلا ةي زاححلا هذه سفن هغلب ام سوفنلا

 ا لات لو عناطوا ىلإ عار هز ع عكر ل لت

 بلا ناش م هنطوىلا قاتشي ببللاو « هباغ ىلا دسالا نحي ام « هبانح ىلا نحي

 هتلظأو «هؤاشحا هتلضح ؛ جرخ هنمو جرد هيفيذلا ءرملا شع وه نطولاف « هنطع ىلا

 870 ةوالحو ةمّرح لكلا يف سرمت ليق 5 ايضا[ ةبرو راهو هؤاوه ءانعد ا
 : ةوافحو ةقر هيف ةدالولا,س رفل

 مهنم تالايخلا باكا صوصخلا ىلعو « ىهدو رطق لك هي سانلا حرب امو

 ىو دم تانالا نال 8 مهئادلبل اودادزا الا ًاربك نودادزي الف مه:اطواب نوعلوي
 هءامسو هضرا هرظن فلاف « هئاوح حسفنمو ( هقاف | طسنم ىلع هانيع تعقو هسفن ىلع

 (هسفن ٌءازحاب املك هردص يشاوحيف اهبح رقتساف ( هداحتاو هداهوو ( ,ءاوهو هءامو

 ميعاقب تبصخأ سانلا ىلع ماوسو ( يلاللا بحت هنهذ يف ةلثام هتبرث ةروص كفننالق

 نطو مهنطو ىلع نورثؤي ال مهنا بذعي مل مأ ممؤام بذعأ مهيلع ءاوسو « بصخت مل مأ



 مالسالا يف ةبسحلا "1

 تاموكمحلا فعضت امدنع مسبفناب ةبسحلا نولوتي اوناكس انلا نا خيراتلا انث دحدقلو

 قحلاب يصاوتلا» ضعب نع مهضعب ىذالا مفدي الا متل ال دلب لك لها ىنصم زل

 يتعم نونماضتم دحاولا دلبلا لهاو ٠ يوقلا ةصح نم فيعضلاو ملاعلا ةمذ يف لهاجلاو

 ٠ عومجملا لوانتث ال ةداعس هيفدرغلل مث نا تاهيهو اوكله اونماضتي مل اذا انمضو

 فيلآتلاو بابلا اذه قاثقلا كر امركاو ل ةعضب نم هانفقل ام اذه

 اندادجا هب موقي ناكام نا نورت الا يرعش تيلو ٠ ًافنصم نيرشع نع لقث ال اهيف
 .نم اهيدل امي ةيقارلا دالبلا يف ندملا هب موقث ام نود وه سبل مبعمتحم ماظنب ظافلحالل

 . ةحصو ةطرش رئاودو ةيدلب سلاحم

 لضفب يقرلا نم (يلاع اًملبم رصعلا اذه يف انريغ دنع تغلب دق عاضوالا كلت نا من

 ةجاح دتشت ىلا عورفلا نم عرف لك يف قييداصتخالا ةرثكو لامعالا عيزوت ةدعاق

 لا هل تالا دفا راك أب ماوقإ ناك لو ةيسكلا ناويد: كل د اييلا ةيندملا
 لعان 000 رغلا نمو ٠ راضملا قانعا ةقاد عفانملا باقرب ةذخأ ١- ةبسحلا تناكف ةلضافلا

 رسم اذهو ىطسولا نورقلا يف اهلها هب عت ناك ام ضعب ىلا اندالب يف لصي مل هيفر
 . ميلنملا مهلملا ناهس مهنبب و انني قرفلا



 ا مالسالا .يب ةبسحلا ١

 متصلا و فنزاعملاو مانصالا ذاختاك ةرجافلا تاياسك ل1 0ع ليسا عنمو روصلا 2 ظ

 ةراي ز ىلا سانلا جورخو ةبذاكلا روبقلا ذاخَخا نع سانلا عنمو ''”جتخجلاو ذيبنلا عيب و ظ

 جربتلا نع هاسنلا عنمو جلا ىلا جورخلا ةهباشم ىلع دجاسملا ضعب وا نيك ربتملا ضعب

 رباقملا يف تافرصتتلا نع سانلا عنمو روبقلا ةرايزو تاراظنلا ىلا جورخلاب جرفتلاو

 نع تاماملا باخصا يهنو مهتاركنم نع نابكلاو راحلاو ةمسلطملا عنمو كلم الب
 بحل اذاختاب مثىعاو هيف ةارعلا لوخدو درملا نع ماما ءالخاو هايملا ريبطتب مهتاركشم

 قدصتو قيذدلا 8 هيلا جاتحي ال امم ييجنتلا ع 5 نع سانلا عنمو ءاسنلاو لاجرلا نيب

 درتلاب نيباعللا سانلا عنمو ةداربلا ةليل ةعدب نع سانلا عنمو نيمهنلاو نابكلا إلا
 نينج ظاقسا .:رع لباوقلا عنمو مهليناتو مهطاس دحلَو مهعمج قيارغتو ع رطشلاو

 يف ةماقالا نم سايانلا عنمو سانلا يف ءاصخلاو بجلا نع نيحارملا عنمو لماوحلا

 هدنعسانلا عاّتجاو بيغلاب لكتلا نعال هباصا يذلا عنمو اهيف ةعتمالا عضوو دجاسملا

 نع رجاب وحلا عمو نارقلا ملعمو طاطخلا عنمو بيغلاب هرابخا يف قداص هنا نيمحاز

 ٠ ناجرملاو زورينلا مساب "يش ذخا نع هوحنو معملا عنمو دجاسملا يف سوللا
 بسلا !فئاظو ودعت الإو كلا بسح ضقنتو كيزت تدتحلا فئاطو ت55

 روما يف رظني نا هيلع ىضقي توريب يف ٍبستحلاف عمتحم لك لها نيب ةكرتشملا رومالا

 نيك انسلا ىلع باستحالاب بستحلا ىنعي توريب يف الثم قشمد بستحم اهيف رظني ال
 تاريدقنو كارما يراجنو اهيدايصو رويطلاو كوسلا ينالقو يروبلاو ريصلاو حلاو

 نيجاعملاوةبرشالاو ريقاقعلاو ةلدايصلا ىلعةبسملا يف الثم ةكرتشم ندملا يمحو بك ارملا
 تابارسلاةعنصو فافخلا عانصو ةفكاسالاو كارشلا عانصو ني زارخلا ونييسنالقلاو

 هتلامحو دايسلا يحاسكو مهشغو ةيراكملاو مهشغو نيناحدلاو نيساحنلاو نيتافزلأو

 عاقرلاوقرطلا لع لئاسرلا بتكي نميفو نيحرببملاو نيقارولاو رعشلالخانم و ليد ارغلاو
 دضارملاو اهترسضمو ٍبيزايملاو مهسيلدت و ةاضقلاو هالكولاو طورشلا باتكو جوردلاو

 فراك امم كلذ ريغ ىلا برقلاو اياورلاو ابعانصو لماحلاو مئتالولا يخابطو بقارملاو

 ٠ مهتنثدمو مهتاداعو مهنيدو مهعمتحم هيعدتسب

 ٠ هتؤم#* ةيسرافلاب هلصاو خوبطم ريصع ذفنقك جتخيلا )١(
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 | كاكا و يقم و نارا دل رار نايم نر
 للاب ني رابألا نير اسملا ونين ارخافلا وهنا زيكا وف وطار ودق” عاب ورق الا
 نييلبارغلاو راحلا تيزلاو جريسلا رصاعم ىلعو نييطاشمالاو نيب وانحلاو نيينادرملاو

 نيشاشقلاو نيباشحخلاو نينابتلاو نيبرصحلاو نيبدوبللاو نييططبلاو نيغابدلاو

 تاسعيبملا شغ عنم هنم دصقي امم كلذ ريغ ىلا نيئانبلاو نيراشنلاو نيرافتلاو
 ٠ تاعانصلا بابرا سدلدت و

 ا آت نرحلا تارا اها دس ننومإ ك2 رلطللا |سسنحلا نامت اوتاكو
 01101119 تاديملا ضاراعلدحا لئاتسروبف نيك تاب كلذو عراوشلا حالصاو فزاعملا

 نان رميا را وس هما سولج غنمو بابلا ىلع ةجتاكدلاو غادرالاو

 "اه 'يش يف ناطيحلا ة ةرا عنمو اهيف مهباود سانلا طب ر عنمو موحنو نيب رجالاو

 راوجلا يف زربملا عنمو تشاد نورب ىممس و حانجلاب عراشلا ءاوه لغش عنمو عراوشلا

 لغم حل اصملانم كلذ ريغىلا ةلظلا عنمو عراشلا يف فوقولاب هنم ةساجنلا ةلازا نكن

 بصغك كلما ىلا عجريايفالا ءوضلادسو رظنلاك ةرصضملا تافرصتلا يف ناريجلانيب رظنلا

 ءاسنلاب هبشتلا نع لاجرلارحزو نيبعكلا ىلع هوحنو رازالا لابساعنمو ضرالا نم ةعطق
 عنمو ةاصحخلا نعمهترون ةيقنثو مهئامةراهطب نييلوبنتلا او لاجرلابهبشتلا نع ءاسنلا عنمو

 ساو نهحاوزاو نهيلاومو نهئايلوا عنمو نهرب زعتو اياغبلا عنمو ماما رييطت نع سانلا

 نيلاسغلا سعاو نبللاو نهدلا نم تاعئاملا اهيف نوعيسب ىتلا يناوالا ريبطتب نيملسملا ريغ

 كازا نع مرجزو لجلاو نوبقلا رفحور فرملا ليبعر ىإ ةعدبلا تانيجباورةنسلا مكاتب
 ةعملا موي عماجلا صحننو رومالا هذهب ةربخلا يوذو ةاحلكلا يصنو ةرحالا ذخا يف
 صاصقلا عنمو يطخت |نع ءارقفلا عنمو ءارشلاو عيبلا نع امهوالخاو نيديعلا موي ىلصملاو

 نيناحاو نايبصلا عنمو ىلصملايف لوخدلانع تالئاسلا ءاسنلا عنمو ةارتفملا صصقلانع

 صالاو سلا نع يهنلاو روقعلا بالكلاك تانارمعلا نع ةيذؤملا تاناويجلا 3

 ا لاجرلا ثدحتك مهتلا عض أوم يف فوقولا نع سانلا عنمو فيظنتلاب

 '' حورلا تاوذ ليئاق ةايحا نع 000 نيغابصلاو نيشاقنلا عنمو ع عراوشلا

 ٠ اهنم عنام الف ةيفصنلا روصلا اما ميظعتلل ةمسحملا روصلا هنع يهنملا )١(



 5 مالصالا يف ةبسحلا :

 رظنال هبئان وا مامالا هبصن نم بستحلاو سانلا نيب جالصاو هلعف ربظ اذا ركنا نع
 مهب هرشمو ملوك أمو مهتاءايبو مهحلاصمو مروما نع فشكلاو ةيعرلا لاوحا يف

 ٠ ركذملا مع نهيهبنو فورعملاب مرماو مهتاقرطو مهنكاسمو مهسوبلمو
 تاموكحو ةيب رعلا تاموكحلا ين ( 4١0٠و 087 ص م سدتقملا ) ةبسملا تناكو

 كالت ىلا كف دقو ركذملا نع يهنلاو تورعملاب ٌرْمالا باورئل نم ابر قئاولفلا

 ثلاثلاو نييمد آلا قوقحي قلعتي ام يناثلاو ىلاعت هللا قوقحي قلعتي اماهدحا ماسقا
 لطب اهنم ينيدلاف ةيندمو ةينيد ىلا ةبسحلا مسقل نا نكمي و امهنبب كرتشم نوكي ام
 ةيندملاو تاذلاب نيدلا ىهوج ىلع ظفاحت ال اهتاموكح تحيصا ذنم مالسالا دالب نم

 ةبسحلا تيقب و ةيدللا سلاحلاب ةيناثعلا دالبلا كيس يضاملا نرقلا يف اهنع ضيعتسا
 سا ا حا رصف ع الو رداع كلاقلا نقلا الطن لا لإ 2 د

 ٠ ضهن نم لواو برعلا راطقا
 بستحلاناكو اندبعل تايدلبلاو ةحصلاو ةطرشلاناويدب هبشا هذه ةلاحلاو ةبسحلاف

 ركتيف لاحلا يف اهيلع يزاحي و نيدلا يف ةركتملا تالماعملا ىلع فرشي ةبسملا بحاصوا
 ريطانقلا ةحصص كي ةعابلاو ةقوسلا ىلع ددثِي و قاوسالا يف تاركتملا نم الثم هدجي ام

 ىلع ةبسحلا دعاوق يرخيو عرذالاو ليباكملاو نيزاوملاو مهاردلاو ليقاثملاو لاطرالاو

 نيب راوبلاو نيب دوبكلا ونييقناقنلاو نيئئاوشلا و ني زابحلاو نينارفلاو نيفالعلاو نيناحلتلا

 ةيبالزلاو كعسلا يئالقو نيسارحلاو نييخيارمشلاو نيخابطلاو نيساورلاو نيرازجلاو

 ةكاحلاو نيلالدلاو نيزازبلاو نينابللاو نيعايشلاو ني راطعلاو نييبارششلاو نيب زالحلاو

 فرايصلاونييناتكلاو نيناطقلاو نيغابصلا ءنيبري رحلاو ني: راصقلاو نيئافرلاونيطايخعاو
 يراوجلاو ديئعلا ةرسامسو . ٌةرطاتبلاو ةفكاضالاو نيدادحلاو نيساحنلاو ةغاضلاو

 نيلاحكلاو ءايطالاو نيماححلاو نيداضفلاو "”نيزادسلاو تاماخلاو زوذلاو باوذلاو
 رضي شغ اذا نوباصلاك تاروطملا نموهو ردسلا نونحطي نيذلا نورادسلا )١(

 (تايناطلسلاوا يدابزلا) فاحصلانوعنصي نيذلامثد نوي راضغلاو نوي ارخافلاو عفني الو

 .نم ا دماسلا ل شخ نم لمعت ةيدقلا لزشلا تال 1 ندارملا تلمح نيذلا نويتاذ را“

 | ٠ ثالسملا عانص نويتالسملاو رمحالا طنسلا
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 دعب اوقرفلو اوقزمت برعلا نال اهتاصخشمو ةميدقلا انتيندم عاضوا ءافسااو تعاض

 ةرظفلا ةدوحو قوذلا ةمالس يف مهنود اوناك مهدالب ىلع نيحتافلا نم سانا ءاليتسا
 ةجرد ىلا ممولصوا ىتح ةلتخملا ممديلاقثو مهتاداع نم مهيلا هولمح امب مهفالخا اودسفاف

 يف اشاب نيدلا ريخو رصم يف اشاب يلع دم يضاملا نرقلا يف اهكرادتي ملول ةلابجلا نم
 مهئاطاس داب و مهنارمعج لحم ال قارعلاو ةي روص يف اشاب تحدمو ىنوت

 ( ةيمالسالا عاضوالالب ةيب رعلاةيندملا عورف نم ًادج ريغص عرف يف ةليللا انمالك

 نكي مل نم لعب همز ةنلاثلا ةمالس الا تام كما ةبسحلا لوصا حرشن نا ديرن
 اودع نا اولواحو :ءانملاو ةحازلا "تورم عيمج اهناكسو مهندمل اوأ هأيه اندادجا نا لعب
 يا باستحالا نم مسا وهو حالا كلا هسا ف ءاقشلاو روجلا نكما ام مع

 بلظ باستحالاو اناني هلق بشرا وا هج هتلعف لوقث هللا ىلع رحالا اظن

 وه يذلا ركنملا نع يهنلاو فورعملاب سعالا باب نم ةينيد ةفيظو ةبسحلا تناكو رجالا
 ذختي و هيلع هضرف نيعتيف هل الها هاري نم كلذل نيعب نيلسملا روماب مئاقلا ىلع ضرف
 ىلع سانلا لمحي و اهردق ىلع بدؤي و رزعيب و تازركنملا نع ثحيب و كلذ ىلع ناوعالا

 نفسلا لهاو نيلامخا عن عنمو تاقرطلا يف ةقياضملا نم عنملا لثم ةنيدملا يف ةماعلا لاصملا

 دج دبل يابا قالا نما ل املا يف رانكالا نم
 ”٠ الالات اهرغو تيواتكلا يف نيلعلا يديا ىلا ابرضلاو هليل لب ارم ل

 الا نوشيي ال مدآونب و ةيبل نبا لاقو نودلخ نبا هلاق - نيطعتملا نايبصلل مهبرض

 ىعاب راينا امهنبب نوكي نا دب الف ًادعاصف نانثا عمجا اذاو ضعب عم مهضعب عاّتحاب
 ناك اذبلف مالكلاو معلا ل هاو ةردقلا وهدذو الا باححصا مالا واواو يما نع هاننو

 © تال دف اردشف اذا: نمابلا 5-0 | لص اذاف هارمالاو ءالعلا نيفنص صالاولوا

 ها رام ل اقب ام هتلأس ال ةيسمحالل هنع هللا يضر قيدصلا ركب وبا لاق
 فكتراك نم لكو ناويدلا لهاو خياشملاو كولملا مهيف لخدي و ٠ متنا مك تماقتسا ام
 ٠ مالا يلوا نم هناف اعوبتم

 01 الا ردعلا هكا ناك دقو ةينيدلا رومالا دعاوق نم هللا : ةرخالا نبا لاو

 يفند هكرت رهظ اذا فورعملاب رما يو اهباوث لي زجو اهحالص مومعل مهبسفناب اهندرشابب
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 م لا
 ةراشم تقرا اكو مراصعال ةبسفلاب ةيندملا نوؤش نم نأش ف برعلا رصقي مل

 ةيمالسالاة يب رعلا ةيندملا هذه نئافد جارت” اىلع مويلا هئانبا نم نولماعلارف وتو برغلا

 ٠ لبق نم هلعن ةيندملا كلت باكا نحن انكم اهنم روما انا ىلتل
 ءاج نكلو ٠ دنهلاو نانويااو سرفلا نم برعلا ىلا تلقتنا ةيندملا نا مولعملا نم

 ردصلا لها هحر خس | يذلا ميديلا يندملا ماظنلاو ةبوقلا لماوعلا نم هيف ع مالسالا

 غي قرا امبم هنظن امو رشلا اهبفرع ةيثدم لمحاب ةنسلاو كاككلا 00 لدالا

 ٠ الياق الا اهدح نع جرخي ةيلاتلا نامزالا
 تاءانصلاو مولعلا نم الع الو هوقرطو الا ةيندملا باوبا نم اباب برعلا كرتي مل

 رصمو قارعلاو صراف يف اهرهاظم ىلجاب مهتيندم تاي دقو هيف اوزرب و هوناعو الا

 برعلا تناكو مالسالا اهبذه يتلا راطقالا نم اهريغ نم رثكا سلدنالاو ماشلاو
 لوا نم ناكر اطقالا كلت يف ةيمالسا ئعظع لود مايق نا بلاغلاو ٠ اهعانبا ةذتاسأ

 راصعالاو نورقلا فالتخا ىلع راصمالا نيب اهنأش عفرو اهتيندم دي وجت ىلا يعاودلا
 ٠ عارتخالاو عادبالا حشارقلا دي وعتو لوقعلا فيقثل يف ريبك لخد هتعيبطو ملقاللو

 ماعلا فراعملاريدم ىلع درو دمحم ديسلا ةمالعلا ذاتسالا اهاقلا ةرضاخم )١(

 . يملعلا عمجم ا وهب يف يملعلا عمجملا سيئرو
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 سفرو ينلعلا عمجلا لاما ةصالخ
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 20 2 ادا ةيكملا تارت روع (نايذخلا ارك كلا ىدهاو
 ٠ تادلح ةرشع



 5 يو يروا 52011 لاا اا

 مور يملعلا عمجملا لامعا ةضالخ
 عت سس سب هس سس يوت

 نب دمحم ( ةغالبلا نوناف ) )باك سيح تتلارلا دحر 3 تمكلا ضعب رش

 فورعملا ريدكدسم دا ا 0 يدادغبلا رديح

 ا نمل يف الا ةينأ هس ىذك ىساو» ٠1 ةنس قرا 2

 5 نع اوحربف 0 اهرمشنو أانعيطو | يلع قيلعتلاو ٠ لئاسرلا ) نم اهريغو

 ٠ ابب هفحتي نا رداونلا هذق لثم نع ثادافا

 ةيبداو ةيلعو هب رغل فارما ءاقلاب اتاح <ءانةعا ع ينتعا دوقآو تركع ءاقلا

 ىركلا 2 ةهدر يف ثالذو ٠ ءابدالا نم ىعدي نم دا هثاضعا لبق نم ةيعاتجاو

 لك افلا نعوم فرحإل مايا ةقخي لبق فصلا يف كلذ ناي نات: رس نع الا
 : هتهدر يف ن الا ىتح يتلا ام نايب اذهو ٠ ةرضاحتم

 ءاضعا نم يب رغملا رداقلا ديع خيشأل ( ديعلا نبا ةفرطةقلعم ) يف ةرضاخحم )1١( 

 دإجلا نم عباسلا ءزملا يف ترشن 1351 ةنس ناسين ف دحالا موي يملعلا عمم
 يدتفا دم ذاتسالل ( مالسالا قةبسلا) - ( )< 7 ."ةؤفص 6 ةا نم لوالا

 هزجلايف ترشن ناري زح ١1 يف ةقمملا ةليل ماعلا قراعملا ريدمو عمجملا سيئر يلع درك
 هئاضعا نم تفلددق يدبفا ,يرألل ( هي رعلا ةعللا ءايحا) 7 8 )9670 سص عسأتلا

 (ابعم ةياقولا ةينك و ةيعزرلاة حل ) -(4 )/ناويزح 52 ق ةيمحاهلا 2

 ٠ زومت لوا يس ةعجلا ةليا نيبفرشلا عمجلا ءاضغا نم رطاخ يدنفا دشرغ روتكدلل
 ( ينانالا عمتجلاماظتنا نوكي اذ ام ) - (ه) ح١1 ص سداسلا ءزجلا يف ترشن

 نماقلا هزجلا يف ثرشن ٠ زومت / يف ةعمجلا ةليل عمججلا سيئر بئان ين ركلا ديعس يشل

 يدنفا نمر لادبع خيشلاذ دانس ّى دخلا 0 )- (5) قد ص

 ذاتسالل ( معلا ) -- ( 7 ) . زوق ١4 يف نما ٠ نيبفرشلا عمجما ا

 (مالسالا يفءاضقلا) -( ٠) زومت ؟١ يف سنمخلا ٠ هئاضعا نم مولس يدنفا سيلا

 ؟ ٠ يف ةعملا ٠ قوقحلا دبعم يف غاتحالا ذاتساو ةيلدعلا شئفم يذكتلا كب فراغل

 ةعجلا ٠ لع دك يدنفا دمت سئرلل ( مالسالا يق ماّشلا ةيابح ) -(5) « زون
 خم و ص [؟ ل[ و >5 لع [١ ا[ 5 ؟ة4 م ىخانلا ءردأ ف تر تاو 01035
 اخ عاد ا زغلا دارو دعس خيشاا ( قرشلا يف ةيل ؛دملا قوقحل ا)--(١1)

َ 



 ةصالخ

 ةئنعاا هذه ءانثا يف هلامعاو انهت نع

 + عوشولاب ةظاخا اللكلا لمن نآلاو يغم ام يف كلذ نم "يش ىلا انرشا دق
 يركلا ديعس خيشلا : ةعب را آلا مث نيلماعلا ةءاضعا نا - نولماعلا هؤاضعا

 ٠ 1 8 دعو يب رغملا رداقلا ديع خيشااو 0 يددفا سيناو

 ةيفص يف امس الو ةلحلا تلاع قيغللغت يف مركذ "يم  نويفرشلا ةؤاضعا
 4 فيلل اًندزع ع يلا دكا ن . ًاريثك عما 0 08 تح ستكلل هيعداما

 ١51 ةنسلوليا 10 خعيراتو 1؟ قرب ريبكلاف ةراعملا سلخم ررق نادعب اهسالو اهوفاؤم

 ًاريثك حلصاف ٠ اهئاشنا بؤلسا سخضيل يملعلا عمخملا ىلا ةيسردملا سك كاك نإ
 0 5 ام ع1 رم ناكل 00 كاهو 3 'دق 5

 1 نمو -كيألا دشن ع نا ديحوا ةعار ملا شورو نم يناثلا 2 :ةيعاودلا

 ةيسد:طلا سوردلا نمو ١ شبا ذيحوا را ميو حاتفلا ديعأ ةيندملا 3 ةيندملا

 نسورد نمو ٠ بيدا دممو شببا ديحول باتكو فطصم دمحو شبا ديحول ناباتك
 011 رمل مك ةلالتاةهاردملا سوو نمو ٠ يركلا د محل غل ايف تانك دعاوقلا
 سرادملافوفص نم ةساخلاوةعبارلاوةثلاغلا وةيناثلا تاجردلا ثنو. هدا دع ىلقجاب

 نم اهريغو ةلجلا هذه تامفص ىلع عمجما رشن دقل -- باتكلا ةغلل هحالصا
 0 اتا هلع ناح عع اهركت اج لا لاري الو (مزل لا تاع تالا تنحل
 اذه ذاخت ا يف اندلق دق باتكلا ضعب .:را ىلع ٠ ةدح لع باكي اهعيظيسو ةلجلا
 0 تس كلذ انلعا 6 !الل اعفد هريغ هب لدبكس نا وحرملاف هتالاقأ ناونعلا

 ةموكحلا رئاود نم اهيف,بلطي ةربشن عاذاف ( رعتلاو عضولا ) يف ًارخؤم عرشو

 هيلا ابضعب لسراف 5 رعت اعيش و طانلألا نم هيلا جات امي هئينث نا سر مدحلا دهاعمو

 اهتبختا ةلظمطا ديس اهرشتوكو نآلا اهيف ل |غتشي يتلا ظافلالا نم ةفئاط

 كلل رشا تان قفاوي امر دخل نيتاسخالا نب دن كما



 موا ةثبدح ثاعوبظم

 ْك ثلا ُْ هيصقن و هفلؤم نيفدش ا اف هل وصف نم اريثكا انءلاط دقل و ةيديلصلا بو لا

 كر اذا كيس يدا متل ةيبرعلا ةغللاب مر "ا بايكلا راصتخا 5 ا

 هتيانعدل نيركاش ٠ عيدبلا طفلا اذه ىلع ءازجالا يقابب انفحتب نا نيعقوتم ٠ توببلاو
 0 ام اير عبط يذلا باتكلا ءانتقا ىلع نيثاحو اننطوب

 ٠ طسوتم عبر عطقب قص

 ةاكلا ةاح

 ةيناكريمالا ةعماجلااهرشنت ىتلا ةلجشلا هلل نماثلا داحلا نمل والا ءزجلا انيلا يدها

 ةنزيلكت ال اودي ارعلا قيتشللاب كرا لبق تادل<# ةسمخ اهنم ربظ دق ناكو ٠ توريب يف

 نماهراخ/لةي*ةيلاعلا :بركتا الواو كلطغو ةعلذقلا تساوت.
 ط2 6-3 اق رداكالاب 000 0 ءاو٠ ع

 ضال 2 1-0 ها ا ا ءالا ارا م

 انتا 5 ل ا مص ب عقاقير رعلا قحللاوااعاب ذاكتدل

 ةفادوصلا نينلشا وول الرسول عاجلا ةيعلاو ةبارغللا تاللاقملا كا
 ٠ هب ةريدجلا جاورلا اهل بلطنو ركشلا ببطا اهب نيئاقلل ركشنف معلاو

 رذلا هل ١

 ةلع شي رص يل[ ترخلا) نش ىف( ةلوخرلا ةعماللا ) 220001
 ةمثوا ذا ع نشل عاتجالاو | كد تاروطتو نيدلا ةةسلف يف د تا

 ةينص 06 ىف 4 رح ص دارا 1 ١ و ةككملا لخاد يف ا ا

 اهنيزت ةعتمم تالاقمو ةعئار ثحابم اههيف انيأرف نيلوالا اهيءزح انهفصت عبر عطقب
 ام اهريغو زيهاشملا جارتو لئاسرلا ضعب اهنع تاق تاطوطخم ا موسرلا

 ٠ راشتنالاو جاورلاب امل ءاعدلاو اهي رمشان ركش ىلع لمحي



 ةشب لح ثاعوبطم

 ظ ايروس ةلحمو فدوي يبال جارملا باتك
 عفرب ةيروس يف ةيسارفلا ةيرورمجل يلاعلا ضوفملا هروغ لارنلا ةداعس ينع دقل

 وأوريق د 2 يذلا ةقكروتلاو ةعدقلا راثآلا 0 كا لكل اقارمم را

 هيب رات يف ثمين ةلحمو اندالب رع ةديفم ا نا توريب يف ايلعلا ةبضوفملا يف

 نشيكملا اديه فا أ ءيودف نوكو هلل وا لثم ءالذلا راك ةراداب هلارمجو را

 ه 185 ةنم ىوتملا يراصنالا ميهربا نب بوقعي فموي يلال جارحلا تانك قالا

 يدا رسما يثاوح هيلع قاعو ةطويبضم ةمحرث ةيسنرفلا ةغللاب همحرتف ( غا/58)

 00 ك0 هلاك 155 الم نب ناب ىف هع طوب هيباذا) ترعلا نع هتانقلوو ورشا

 . 5 عب رعطقب دا قيلاعت هسرابفب هليذو كمل اذهت اع وبطم

 ةينفلاوةيرثالا تجاشلاب اه الف ةسفئنلا هد ايرو.ةلحم م ردصاو

 مالا ع ع دئاوفلا هاك رار عبطلا ةعبدد روصب ةخكدم ةقارخأا ةيملعلاو

 أ ةيئاثلا ضعب و والا ل اهنم تاريظ دقو مراث و أبنم برعلا امس الو ةمدقلا

 اهيف انعلاطف ل 2 مالعالا ءالعلا كئلوا ةراداب اهئاقواب روبظلا ةدرطم ثو ن الا

 5 انتيشاو انراث ا نع ةعب ديلا موسرلا اكلاوو ةعئارلا تالا

 . ةاجلاو باتكلا ةعلاطم ىلع نينطاوملا

 ْ ةيسارفلا ةغللاب أيروس خيرات

 نع ايساالو ةحي راتلا هتحابم ىف! هقيقدتب يعوسلا سمال بالا ةمالعلا فرع
 يذلا 1710 اذه هباك نم لاكتلا ءاملا ناك اذهلو اميوؤشو اهراناك اندالب

 ل ينم ميكولمو مهتراضحو برعلا نع اوس الو اهددو ايروس نع هيف ثخحب



 مماق زاكفاو رابشلا '

 ا! 155 ةنس كيسيأ يف احورش هيلعاقلعمو هايا انحرتم ةئيطحلا ناويد رشو٠ نيدا# يف

 ءامما يف يليئارسا بتاكل ةلاقم ) و ( سفنلا يناعم )و ( تموت نب دمم باتك )و
 قلاو د ص 5 ين 15١5 ها تدكا اوبن قاةوسنبط#"(يل اا هتاف ىقللا ال

 فلاو ٠ :ةيقرثلا ةينالإلا هادو اةقيفم اعوشن 1 مالسالا يف ةيقتلا ) ةلاسر ةيناملالاب

 ةللا يف اهرشن و تهذلا للتو يرماسلا ةلأسمب ةقلعتملا ( ةيساسماللا ) ةلاسر ةيسارفالاب

 ٠ ٌةدح ىلع اهعبط م ةيشرفالا

 ةياورلا صيحمت يف .نورصقم برعلا ءالع نا نبق رشئسملا ضعب نم عمس ام ًاريثكو

 |3515 ةنس مزعف ليدغتلاو حرجلا دءاوقو ثيدحلا م اع لوصا يف ةاورلا رادقا ةفرعم

 برغلا هةيابع ويظي و قئاقلا ل رع عامتلا 2 اذه يف باتك عضو
 ىلا رظنلا هيحو) را تاعك د تأ هلا كضصربب وهاس ٠ قيقَتلاو صيحتلا

 انجلو نيلسالا انمحع «اشعا ام سلال ضال حا
 كا لاقو نسم هسفن هيلا ١ يرث تناك يذلا ضرغلا ةباصاو ل

1 

 ف
 | موحرملا معلا ديقفا (رثالا لع

 ةيوسفلاب همحرتو ( عوضوملا اذهب فيلأتلا ةنوؤم ىهاط خيشلا انافك
 باتك ابيب دقتنا ( جالا روصنم نب نيسملا ) كبح ةلاسر رش. 1١518 ةنشو

 نييفرشلا انعم «لجغا نم يسنرفلا نويحسات: نس ول ىسملا رس يللا( كا اظل ١

 ( يربظتسملا باتك ) رش 1117 ةنسو ٠ هيلا قبسز مل بولساب اذه هدقن يف لكتف
 هادجإ يذلا ,نيبشلا يلازغلا دما ىلا مامالل ( هد ريظعسملا,لئاسفو ةسسطابإا 7
 ةمدقمع ادعم( ةذحا اوه ).ندللاف عبطف هيلا هيساو يبابعلا 0 ريظعسملا ةفيلتلا

 امم اهريغ ىلا ةمفص 11؟ يف ةيناملالا ةذللاب الوطم د 00 وقص ل1 ا

 ترث ايس ء تح ةجربلاو.بقيلاثلا  ةمااطملا لع اباثم لان امد ٠ ا
 ٠ هدقفب بدالا ىةنع هيعن هئاقدصاو بدالا لع قشف رشا اذه ءانثا يف هبر ةمحر هب

 م٠.ا|٠.ع
 أ يب



 زاكفاو زابخا -
 ةيماسلا تاغ سردب فلكو.٠ يربق سوينمرا ذاتسالاب ةيقرشلا مولعلا يف جرخنو

 ةب رملا ةموكسحلا ةقفن ىلع يروسلا رطقلا يف حاسو اهنم ًاريذك نقثاف ةيبرعلا امس الو
 راطفالا:ةزه ءانبلع نم ريثكب عمتجاو |1803: ةعبس صم :نيطسلف قمأ ا :10* ةئسم
 ملو ٠ ةسهاقلا كيس ىهزالا عماجلا خويش ىلع ةيمالسالا مولعلاو ةيب رعلا بادآ قلتو

 1و تالف الاسالا/ةياعل اونقيل رسل يف .ريغتل و نسزألل "لع نكلا خب هنا اله يانغ ثعتي
 اطست مزدكاو مولعلا هذه يف ني رصاعملا نيقرشتسملا ةقث راص ىتح ةيقرشلا تاغللا
 تاق ةزلاو شالا تايعتحا و ةريئخلاةيلغلا مالا م تايوضع كاس يف ظتناو ٠ اهيف

 نيعمجلل ف َتفاسُسِإَو مدع لاو اف ا أوضعو لسا 00 ةيقرشلا

 ا لور يراسل ييكلولا

 00 1 ةفهلطبس رفا 1 قلع ١ لقا نيك هلع الالعا قط يعفلو
 ةنارعدلاوب ةييوتسالا تالجلا هس ةيئازب تاللاقم تشكو جودربك» نيدرنأ ي ىتعماج نم
 ةيملعلا تارمتؤملا يف بطخو ٠ شئاط ريغ هنظ مهسو ًاديدس اهيف هب ارد مان

 ف ( ةدداوه ) نديل يف نيقرشتسملا ةيعمج يف يرهاظلا دواد بهذم ىلع هباطخ اهنم

 مزح نباب و يرهاظلا دوادب ةصتخلا بتكلا عبطب هعو رش د90! قنا لاوايا

 يف 11٠١5 ةنس هأقلا يلا ( توملا دنع أر ١ ) يف هباطخ اهنمو ( 57 الو

 ةيماسلا تاغللا لوصا نقناو ٠ نيقرشتسملا تارّقؤم نم رشع كثلانلا وهو م عروبم رقؤم

 . 1 مالسالا خخ خيرات 5 هقيقُعإ رهتشاو ٠ ةصاخ ةيب رعلاو ةماع

 ةيب رعلا ةغللا يف امس الو بيقنتلاو ثيلا ىلع ينبم اهمظعمو ةريشكف هئافلؤم اما

 تا و فك فبَرثلا ثيديلاو يالبسالا عرشلا اهصخا مالسالاو
 ةني دم يف عوبطملا ( دوهيلا ) انانباك ابديت نمو ٠ هب 5 ا ةيلقوكلا امانة جالا
 | 40/4 ةنس ةيئاملالاب عبط ( ةعيشلا دنع ليلا بادا ) ىف هن ملا جالا تنس كايشبل

 ةيزيلكن الاب جرثو ١ م77 ةنس كيسنيليف عبط ( ةووعلا بيعي« ةيحولوتملا »ريطاسالا )و

 ةيناملالاب تسيادوب كيس عبط ( مالسالا ىرز تانك و |١0 200 هلع ندنل يف عبطو

 ةنمم له يف عبط ةيناملالاب ( مالسالا ف سرد )و ٠ ةيسلرفلا ىلا لقثو 1881 ةئس

 عبط ةيناملالاب ( ةيبرعلا ةغللا يف يناف كحيل ٠. نبدا كبس اراك. ب امم
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 راما راكفاؤ رابخا

112121110100112 
 ٠ ىلاعت هللا اهسرح قشم ديف يبرعلا يملعلا عمجملا ءاسؤر تارضمل ماستلاو ةيغنأا

 رابخالاب ءارغلا ؟ك2 ىنتغلب دقف مارتح الابجاو ءاداو مالسلا 3 0 تل دعب اما

 ينعاضب لي نه عم مريح - ءاضعا نم فرشلاب بقلم ًاوضع هئابتجاب ريقفلا ثمرك | ام

 مولعلل اًبحم حربا ام يبابش ناوفنع ذنم يا ديب فيرشتلا ثاذ يتاقتسا ةلقو ةاجزملا
 يدوظقم امئاق ةيفيعضلا [قاط قيمت .اهدئاوق ليصخ ىلإ ناو تن انك ا
 . ؟تانعىلع ير تق يلاعلا كماقمملا لص عا قا 3 ؟2عن قح يفقانا اذه يناتكب

 يرطاخ يف عقوا يظعتلاو ليجمتلاب هتيقلت يذلا مركلا كرطس دورو ناف ًاضياو

 ملاص خيبشلا نب ىفاط خيشلا موحرملا ىدلب ةم الع يببخ ةبححص يل تفلس مايا 6

 هذه ةدوملاو”ةفلاللا نه انيق ناك امو "!ةيبابلا نبع قانالك/ ان تاتو ا
 ةالوصوم هئافو لبح ناك ذا 155.٠ ةنس ماسبلا رثثلا تاذ ماشلا قشم ديف يماقتسا
 ةلسرملا ةهيصفلا هبدتاكم فحن يرئاخذ يف ظفحا دقو اندارفنا لوط عطقنم ريغ يلبحب
 ٠ ةعساوةمحر ىلاعت هللا همحر ًارجإهو 1511 ماع ىلوالا ىدامج خيراتب اهوا يلا هنم

ٍ | 

 ريقفلا هبتاكنه ٠ مارتحالاو ءانثلا ليلج لوبقب اولضفتن نا كوجراو

 ةعماجت ةيقرشلا عولجلا ىلضر" 051 ميسار تاس يك ال

 اهزو (تراناكع 83

 281 7 ةضباوأ 11

 روهزتلوغ زانغيا و دلا موحرملا
 10. 1و0 (1|00لد 61 5

 قرشتسملا ةمالعلا اذه دقفب ةصاخ انهو ةماع ةيب رعلا لب ةيماسلا باد الا 3

 خروشنملا ةلاضرلا ادبلا :تفقانلا انبنسأا اني زب اعو ؛ نيينرشلا اسم ضعا حلا
 ثحابملاو ةيماسلا باد الل ةهظع :راسخ هدقف ناكف هيعن ان أجاف م ءزجلا اذه يف
 :..هللا هيحرا عسر نه ةا هذهو ا ةيقركلا

 ذب راكشملا 52616 5/6/1001 ةني ذم 0 يرجملا ليئارسالا ةمالعلا اذه دلو

 نيلرب وك.يسيلو تسادوب تاعماح 5 ةيلاعلا همولع قلتو | 6 ٠ ٌةنَس ناري ز> ” يف



 راكفاو رابخا
 نيقرشتسملا مالعالا ءاذعلا ةبوجا

 ١ انعم قف :فريشا ءاضعا نيبذتملا

 كل كالا ف ةنسملا تل لك مشل رولا ةطالكلا دكا امان
 اك هي وار شن هيدا
 : د نمل ىلملا عمجملا ريدم لماكلا ذاتسالاو لضافلا ةمالعلا ةرسفح
 اء <ل اهب فارتعالاو 0 3 يلو ءااككالا ةكاتحاو هدانا يريح

 0 ةحر لا تقي ى اع يقوقو دنع ا هغلبم ال اقسأت 0 دقف .٠ ننملا

 مزاللا لي زجلا ركشلا نع هيف تربع باطخ شلبي مل هنا اهنوعمم نمتدفتسا يتلا لوليا
 مظنناو مهترعز ىلا يزتعا 0 ل ىلإ ىلا وؤاذا
 1 ركل د اع 0 - اةاكلس يف
 ا رفا ا ا 00 نك يلع فل | دب لاو ب ك7 رم

 رسنملا ةكاطخ دورودنعو تار ااا ٠ تافام كرادت نم ينون 30 0 وحراو 0

 م عبارلا نرقلا خيراوت ىلع لمت تاداحم عبسب الهعتسم كيلا هحوا نا تدرا
 م2071 اكلم هتافر ديبالا ايتلك اذ اهقيط ىف عرش زوردكا تملا 0 ود دض نأك
 م2 كتر رح الا نالاو ” فاك ةزج نم لصغ يخت كال تود لاح اهاذ
 ا نيادعس و قال ردو اهوابقلان | وراد نيموي وا موي دعيت ذاقلا ءانغأ نا اهاكرالسو
 ةيقرت يف اندهج نيلذاب انتفرعم ةلقىلع لزن مل انئاو هردق قد انب يتظ نسح ردقن اننا ىلع
 اهباريج مركمو اهئارين دقومو ابلع عفارو اهئاول رششان يملعلا 0 لازال ةيفرشلا مولعلا

 صلخن | ا ٠ مالسلاو

 : ثويلجرم ٠ س ٠ د



 م8 هع وطسرال لزملا ريبدت ةلاأصر

 مفدي كلا ردي الو * اي روهشو يونس اميزوت اباها ىلع عزويو' ٠ كلذ امل

 لب ةدحاو ةفد مون 03 ِى ِ وهلا 3 املا عدلا ََكأ 8 م ) 5 يفاوالا

 (يدئوي) اب ديبعلا يعاري و كالاملا نم ملاسلا ملءيل كلذ يعاري و “يش دعب ايش

 :ديبعلاو مهنم ر ارحالا مثرسمأب مدخلا رما يعارب و ٠ اهريغو ةءاجملاك معفص

 (ةنيككل ين لا ( نوكتو ) *قررلاو رقمك تلكيلاو لاقط ةالار
 (راتخي ول يروق اذهل نوكيا ياء ا يعاريو فيصلا يف ةتيقر هاتشلا يف

 راتخي و٠ اهرساب رادلل ظناحلا وهف الغيت ثشاو مدخلا لضفا نم ًاباوب لزنلا

 عضوملا مولعم اهنم فنص لك نبكي و لايدإلا ص اهاقباو يناوالا جاصا

 . اديتع 0 89 لب ةحاحلا لع( تلطَحي ( 3 ىت>

 نا ع ادبع مجحرا براي - لزاملاريبدت يف يف سد )اطوطسرا ةلاقم ع

 فنولعملا را ىسع يملعلا عمجلا
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 مث (حولتو ) جيوزتلاب اودعودو ٠ يهدلا بئاوال هيف ( اوريضيأو ) لمعلا ىلع

 ١ ةجاح نال مدخلا ةولصا يه تاراخ «دالا رثكأو او ١اهب نوذذإتب ياا بابسالا

 ٠ م.ةحاح نس لق م

 0 ل نر نإ لا ل لاما يف جاتحي لزنأا ربدمو

 اذه لعفي نم لثم ن وكي و ١ ظاحي الا عج يف ةعفنم الب هظفح مث 3 هانتفا

 "00 لا يتقي رلدسإلا ةير انه رع ف ءانإ حطي وبلاك

 نزذي و عدوتسإ و جرخلاب لصاتسي الو قافنالا هيف رثويال ىتح علا ريغ نم
 لل ريو تمل فالخالا عفو “يش هنم عاض نا يت> هراثا ىلع ةوق هل نأ

 ةاعارملا تو لك 2 امتاعارم نم ه.حاص نكميي ) أراض نكت كال يغباي

 'اهضعبد امال لغو ءايشالا ضع ىعارب نا لحرلا 5 ١ طظذمحلا يف ةعئأت

 لزانملا يف ( دقفيام دقفو ١) لجرال س محلا ا وسما كا

 ةردق ( زم : )را كلا لل رف م راكلا لوا أ يندقفي ام فالخير اهصلا

 لزانملا بابرا ىر# نورجير اهيلع ماوق ىلا كلذ نوضوغيف اهظفح نع ابلغا

 هيف (نونندي) أ ادح كثاذيف فاو دي)نا لزانلا بابرالسيو طظذملا يف

 مونلا نم (.نووبتني ) لزخلاباب را نوكي نا لزنلا ريبدت يف مفانملا نم ٠

 اضيا لزم كرش. الوب لزخإاب ديعلا ولخم ل ىتح مدعب ن وفا ديلا لو

 طظذح نوكيو ارامو اليل ةنيدملا ةسارح يف لعفي 5 سراح ريغب مونلا دنع

 هئاقب يف ( دو>او ) لزاما ريبدت يف ىف ةكملا ىلواكالذ نافذ رثك اليا لا

 دعي رابكللا لزانملاو ٠ اهتجاحرا رادقب اط دعي راغصلا لزانملاو ٠ ةمالسلا لَ
 لدم



 ءلع فو.سايفلا وطسرال 12 ةلاسر

 يف. ةنب لا ةاعارمو ٠ اضيا كلف ةميبق هذه نا م ٠ قالخالا يف ةاحادملا'
 : ةدوملاٍف قشوفتلا هنق كراشتل ام تاط يلا اها رطظا حار او "شيلا

 نك 0 ديبعلا نمو ٠ ةحراخلاو ةلخادلا ويوم ف مارؤتسالل دعلا ةينق ُ

 مدخلا رشامي ل بجي الو < ةازغأا هيلع رفوإ نا بجي اذُهلو (ايعص) هلم

 ٠ ةطرفملا ةعدلا نودوعي الو ٠ ( لا_ثالاب ) الو ءارتفالاو ( ةظاظفلاب )

 الو ٠ ماعلعلا .نيلمعتسما َُس رفونو ماركالا مهلع رفوي نم مهم ءاسو رلاو

 0 . ةموهدم املعحمو ةدومحلا ىذلخالا ريغ هنال اليلق ل دعا اوهسل

 ١ عابشاو بيدأتو مادخت“ادي.علاب قاعتيو ..كاسملايف هب رش 2 كولملا ضعوب

 مارزتسالا يف ءاصقتسالاو 2 هرظنب ) كنذاتلاو ( مارؤتسالا كرت مم عابشالاف

 نا 6و( ءاذفلا :) دفلا ةرخاو "( فضتم ) رتغ ةفاك ةردا رش لدتا

 ىلع ديبعلا ةازاجمب كالذك ٠ حلصي ةدومحلا لاعفالا ىلع رجالا ( ةازاجب )

 ليعتساو ِ تدالاب ةاعارملاو ة ةحار لاو ءازغأأ 0 مثدقفتو مأ 0 رؤغالا

 بييطلا لعتي 3 زيكو ركف 2 العفو ال وف موقفه ارده مب 3

 ٠ َمْلعلا ردقب ءاودلا هئاطعا يف
 3 1 2 : )١(

 005 )اطساوتم 0 اماويمالو انامحال مرؤفسملادبعلا نو د نأ نكطالو

 (مهفري) قتعلاب ( اوقوشيلو ١) مل عوضخ ال ناءتلاوهل ربصال نابجلا نال

 (ًانابج ) ةلك لبق نم ( ال ) يننلا فرح فذح يلوالا ( ) ١
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 ايعالا ددوب الو تالاواحلا و ئاغ ف دحوب كلذ لثمو أهظ هيحاص قاتشي

 اذملو اًعظ 0 احم لك لطي دود ةيحلق ! لل نرد
 )غ1(

 همه ناكرتذو

 ٠ ىثئالاو ركذلا نم يذلا كارتشالاب ديك أتا عبط بلطت تاناورملاو

 ةنواعملا نسح ديك أتلا عبط قايتشا ىلا فرضي ركفلاو لعلب "ناسنالا اماف

 مهب غافتنالل ( مهيغتبب ) لب: ٠ بسح ةميبطلا عابنال دالوالا ( نب )الو

 دعبو ةيبرتأا دنع ماع ( نمي )ام اذهلو ٠ ةلح فءعضو هتوق  فغض دنع

 ركذلا كارتشا عمو ٠ عوتلا هاقب موديل صختلا نم صخشأا ( فل ) ةيبرثلا

 راب لاففالا يف اقفاوتي ىحت ( ةداضتم ا اهلاح ىلاعت قااطا: لعج ىثنالاو

 ةللذو ( نحيا هتباذ ىالاو ( ةدعر د ) ركدلاف:::ىوقالل كعضالا عاطني

 يعسأا ىلع ىوةي كاذو ٠ لزنملايف ام ظفحت هذهو ٠ لزاملا جراخ ود ام مهي

 ةكرملا هححصت كاذو . الخاد ةءدالا يعس ىلع ىوقل هذدهو ٠ ًاجراخ

 اكذللو < .ةيرتلاو دالوالا ةضوصتع قئالاو ٠ دشلاب مهو ٠ ةعدلا ممقسأو

 اا للا  ةكرتشي ا امهدحا ةعفنمو ٠ موقتلاو ( تي دأب ) صوص

 ةماع اهني ةدسلانوكيل هلظ بنمتث ايكل اهلظ بنجت ( لوا ) لجرلا لم ةأرل
 اللا ىلا يع ناسا )ن7 ورك ”:|ياغ اهتزغ راذيان انا ور دك ووش

 ف ٠ اعنيب ( باجتا ) متي اذهبف ( ةبيغلاو )

 ةبشأ ماسجالايف ةتيزلا ةبسأ نال ةطرغم نركتنا معرف اهتذي وب اماو

 ١ مافلا تطقس (5) .( يهتنا ) رصنخم موكلا ءاهتلا ةمالع( ) ١



 غاا فرش از طرا ان راللا ريش اةاضر

 . ةسايسلاو ةعيرشلاب متل ةنيدملاو ٠ ”"بسح ةيلزنلا ةس اين : امنا لزنملا
 لممت-إ ٠١ ثاعانصلا نم ٠ تاماظنلاو تاعانصلا ةرثكب 5 ةسايسأاو

 . لمعتسأو لمعتام اهنمو ٠ ءانغلا تالآ اورصؤلا ةعانصا مش الو ابعر

 ع اف الل هلدمتف مخلو م الغنا 1 امنأذ ةيدملا ةدسأك لا هذه ةلنح نم

 ُّ نوكت ةيندملا ةسائرلاو ٠ هن عفتتلو لزاما ةءايسإ لمعت ةيازثملا ةسائرلاو

 ىلع كاد م ماظنلا 7 و ٠ ابعايضواه لال أدت 'ةئيدم

 هعمجت تناك ام ببسإ اذ ىلع ( وقل ) ل ناف بيطتو ةايجلا نسمتل ٠ ةبسن

 ٠( ةريثك ءازجا ) نمك ىملكلاف لكلا مدقتي ءزجلا نالو ٠ هداف لحعتو

 ( هناكسب ) متي لزنلاو ةيندملا ةسايسلا ىلع ةلزنملا ةسايسلا يف رظنلا مدقتي ام

 لع ادم ثراحلا روقاف أ: كراذلا زونلاو(:ًاركإ زكا لوا 1

 لواو ٠ ةنواسعملا نسحو ةنايصلا متل اهب نال ةيرملا ظفحت ةأرلابو ٠ ءاذغلا ْ
 ٠ ءاذغلا 95 ةحالفلاو ٠ ةيضرالا نداعأاب مت مث ةحالفأ اب عفتني نا يدي ةيانما|

 ٠ اهل ءارث الاب الو انم ةيانع نود نم امسفن نم اعوط جرخت ال ةحالفلا راثو
 اضياايف يف عقل ةحالفلاو ٠ عبطلاب لكلا م |يعست و:ضرالا هلصا لكلا ءاذغو

 داشوجلاب كلا ١ تسمح يدبالاب .تاعانصلا يلاثأ يناطيااك نا اال ايتال هر

 ٠ تالبهت (تريجا ) اذا أم ةريثك ةحالفلاراث نال هيف ةضهان ىوقب مسجلا ميج

 ةيانملاف ٠ كالالا ضوع اهم دق امكل ةحالفلاب ةيانعلا مقل نا بي اذبلف

 5 :.لكو و 'ةاليالاو ع سل هراللاو كذلا نال ةأر ماي

 لمدن تحبي بافكملا اذه ايف ( كتتحت) لمعتسا ( 0 ١



 فوسايفلا وطدنرال لزنملا ريب كلا ةلاثز م ٠

 ؟| لع ايف هءلااراشملا س ودلاج لبق نراك يذلا: ينسفالا فوننليلا فور باتكو
 1 اناتكف ةسايعلا ةل ولا ردص ف 1 لم 5 هده برعلا ب و

 ٠ ردان رهو ناآلا هرشنن وطسرا كاتكو ناردان ذا رعت ام يف نادوقفغم س ولطس رف وتو

 "1 1412 ب رمل ماا دقو ٠ "7قرشملاو ءاينقلا اناا ترن نفور بانك 7
 0 نانوبلادنعناك اذهو ةنيدملا يف را ةعامج عاصم ع هنا: 1 رعد

 اهنم اًبتك برعلا هيف فلاو سيلاطوطسرال ( نردملا ريبدت ) اهنم تافلؤم هيف شو
 لوصأ عج داليلل رشع سواسلانرقلا يفو ٠ هريغونف وسليفلا يبارافال (ةيندملا ةسايسلا)
 ءعوملا 2 ف الا دنع هيض اتم هريثك تافلؤم هيو'ات دابق لسف ىلش هبصصخو علا اذه

 ا ادم 5 - - - يي

 داو لأ فرحا ا 2 هدهف علا اذه نم وطسر الم ويلا ابن رثخإ ىت را اما 2

 يداها هللاو هزيم نيا !اله نيب اكن هدول ضاا تعاه و لقد 0 ا ةعودحا

 ا واهس طا 0 ل

 لزتملا ريد د 2

 لزنلا ني قرفال لثام ةيدملا ةسايشلاو ةيلزاملا ةسايسلا نيبا قرفلا

 ادا . ةريك تاساكر تاذ ةئيدملاو ةدخاو( ةساقر وذ ) لّوتملاف ةناملاو

 ١15:5 ) ةلاسرلا هذه نم مدحلاو لاملا لصف ةيجزايلا ءايضلا ةل ترشن ( )١

 ا دع سوانا تلا #يف يجازي ةلاسورلا ةيعوسنلا قرشملاةلج ,قررسشف ا ١

 دلجلا يف اهل ةنؤراعمو ةلاقم ”تبتكف ددردم يف وطسرا ةلاسر ةفسنإ اهتضراعم تباط
 يدلل( نفور ره ابنلومنا كا تب اثرا هيفو 5617 ةهكص 0-0-0 :!|

 0 سشاوورب ) لثم ةئيدحلاو ةميدقلا اكل رم نيك يف دا ساو ى يد [يوعم و اذ ريم هعما

 ا 2 راتلا ما كيف ءامالا مده دحا:دجن ملازأ (سلورب )و (سسرت)او

 أرااذه يح رمل اهات 1 ا تاع حرف
 4 يف 9 3 0



 ١ 06 1 بفوُشلعلا وطسرال لزاما زيب د7 هَل ضو

 عوضوم كي (ه 456:)ء 1٠١58 ةنس ىفوتملا بيطلا نب نك با :لضافلا

 مي ا عيضاوم هذه“ 1 ةريخالا ةقرولا تطقس ة.راقيسوملا ةعانصلا
 سافنلا هن عايضلا 5 علا نا ُه هةيشو

 لؤي 0
 هيلع تفقو امتو بيهتافلؤم يف قاعز 5و ايناسفاو ةلؤملا كلما« اك

 يفور 0 ١1 ليلخ نب قطصم نب دما قتلا ماعع ماننالا ل وق كلذ
 ةداعتنلا حاتفم) م )ه1 ةنسا ىف وم اريبكللا ودنا 1 تا

 2 د : نا يع اني( الم كلا حابصمو

 م زحلاب قلعت تا( لالا ): بن عيدا ةيلمعلا ةكمل نا

 لءيفو فالتئالاو ىثالا ماودل لزنملا لهاب قلعتن نا ( ةيناثلا ا

 000 تلم" 3 اروح ١ ماظنا نال لها لا وحاب يي ةتلاتلا) و ٠ ل زال ري
 ال
| 

 او ناطلسلا فئاظوو كولملا باداب قلعتت نا ( ةعبارا )و ٠ 2 ملع شو

 0 لع غورف نم يش ا تاستحالا و2

 نال اهلقنا لحمال امم 3 0 فرع رخ دعك حاتنملا بحاص لسرتساو
 | زا معا امهدحا ) نيلخادتم نيعرف يف ره ل يعوضوم نا ىلع

 ( يناثلا )و ٠ ا 00116511011« حرف مالا هيع- يذلا يلزتملا داصتقالا

 دقلو ٠ 1260110171 م10|/1!0© هنوع“ و يسايسلا ا”داضتق الارفا مني دما 1 5

 ..كولملاوكلاماودرلاو ند 10 0 اص لعدنا : لوالاف

 ممدنع اهرب ا ايدك هيفاو فلاو هعورفو هلوصا | وذلعو ن 1 "هن 0

 ؛ هتح اضقل اةلغأاب بقلللاو م ق#ه ه ةنس ىفودالا فوسايفلا »ءمم/077 نوفوني زباتك

 ؛ "هك نم دقو :س لسوف رداةشلا ارنا ناككو كلوا( ارا

 ءاط دقو روع اشار دمحا ةنالعلا ةختن ايلضفا ةطوطخم خا ةعوسوملا هذه ( ) ١

 ءزبلاو ريبك عب ر عطقب ةحتص فلاوجت يف اهنم را ه 1١5 ةنس - ددملايف

 هلك وباعكلا 0 قا ةعباسلا ةحّودلا نم ىهو عبطلاب ريدج ةيرومعج !| ؤئسنا يف تااثلا

 ْ ٠ غّوضوملا ذه يف ظسنلا ىلا تدع ايزو'هبتاداعو ثرعلا بادآ يف



 قوسايفلا وطير لزنملا ريبدن ةلاسر اها

 خا نبا 7/77602/10 81115 س وطس رف ويثلر خا ا هل لع ةيبطلاا لئلا نام( 0

 وبف يلصالا همسا اما هتحاصفل هبقإ نأ اهب رهتشا ينلا كلا ولع ديكو لا ل(

 تافلؤم هلد ةلأسم ١١ 8 يف هتلامرو مق 51/8 ةنم يفوت دفو 717/017: 85 س وماتريت

 ٠ هما لهجنو يطفقلا نب ا 1 راب فسر اين ميسا قل هربت

 5# ةنم ىفوتألا نيهشلا فوسيفلا 6//478/0 سلاطوطسرا لئاسم راب( 5 )

 (ما511)ه 574 ةنم ىفوتملا ةعبيصا يبا نبا لاقو (٠ لابام ) م دلي يتزعحا يف يش و مى

 ةرشع عبس اهددع ناو ( ةيعيبطلا لئاسملا ) اضيا ابمسا نا ( هابنالا نويع ) هباتك يف

 ةدلوتملا ضا ارسال ةيوهالاو نامزالا يف ةلاقم ع سمخ يهف ينذعت يف ام او هل

 0 000 نموا ءاهل او كعمل ووركبللاو رجخلاو ىو تا الا اع

 عيبجو هجولا يس ةنئاكلا راث الاو ةري رعشقلاو درإلاو ضفانلاو ىودعلا يا لالا يف
 ابلكو ةلعلاو ةجزمالاو ةريغتملا خاورلاو بيطلاو توصلاو تاناوحلا صاوخو ندبلا

 اهيا رح العلا ىقعا ا تافاؤم هلو ( ىودعلا ) ةلاقم امم الو رشفلاب ةريدج

 ا الز للكل ةطدسل قابلا ذبح نيكد نسوعلاج داك هر 68
 0011 1 ىردلا رزبتلا ! تيطلا ( 6 هل بانرو سبل قمري ةوكره لدالاد
 (007017011ءان5 ير ىحيي وه يناثلا و ٠ لخا ايقب د ةدوتنات 1كم تاعك دل

 ( _للابام ) تالاقم رسف اذهو دهتغلا يا 2/1/0105 س وينوليف بقلملا ينانويلا

 ة الط ملول( فاير بانك ماو )امال ناوي اج كيتك تب ارعو ةراكاذملا
 : 0 1 عباسلا نرقلا يف يب رعلا تفل ا نآكو

 لومع

 3 ل

 فن اذ ةكبابعلا 'ةلددلا ردص الغ نم ا 5 7 ط مالكا ه 1

 ةطيسلا ةيودالا ءاقلا طورش ( 7) رخآ هحو ىلع ة ةيبط لئاسم 0 ) هيمح رتمو

 1 ا( هل هبط تام ىف | ةديفم تاليلعتا»: كلاناريلا 0) ةيككرللا يف

 (017) فلو حورلا ( رنرمسلا 10 ا دطلا لياسملا نام 3760 هن :هدالا ميسقنو

 0 د ل سحرا :قحلا ١5( )شطعلا

 تاوهفص ف نقد اهي شالوا لزتملا ريبدت يف سلاطوطرا ةلاق رام ( )/١١

 خيشلا الما قلعت ( ١5 0 عرخ اهيف ناويحلا يف لئاسم ( 0 بفصنو



 نا يس قدس ه هكفييووللا ١

 مسالا
 تابجاف يلاطوطخمن نم ةعومت يف اهيلع روثعلا.ىلا تقفوت دوجولا ةردان ةلاقم يش

 : لزاملا ريبدت ن 2 ةعومجلا !ب اكيارامت اهيلغ_ مالك عادقل كعب اهرشا د الا

 ”ارال د ل ةعومجملا فصد ( .| (

 ازطس ات عم وقص لك يف ام لدعمو س ١5 ضرىعو ارث 2اس ؟* كوطر يف

 دال و ال نيف هفدأا د هي ام قروأ ل ها ةداللطلا 0 0 اهيلع همدق 58 طو ل

 06 5 تاهو.طلا 3 نطلا مولع 2 هد كتردعابم تعم ديالا ةيقرش ميدقلا نواس :

 ةرثلا] ةكل اتي ءانعو (٠ اذكيف ةلعلا ) ةككت ءادعبالا اهتالاقم. ها ةي زهو نارمعلاو
 "ا اهرخآ ينو تامفص عدنب مرخ اهرخآ لبق نيسارك ون رخ اهلا يف
 شماوه ىلع ب ,وبشل او. طةنتلا ١١ ةكدحلا طخ اةلمبلا ةعو محلا ةدهاوفلاو زوئص مول أمنم

 تققفاولا, هش وشم بط ةيرعش تايبا م ىلعو ١ اها مادا يف امس.الو ةضحتلا

 ٍحاص. هابهو ميكحلا نبا رورسلا وبا اننضكو ) ةراسلا تاه اهرتا فورا
 كثايطا هز ضف: نم كلم ) ةرابعلا/ هذه تاىفشلا ىدمتا نماه لون ١ تاكل

 هدادج:ا نع اثرا يهذملا علملا ينارضنلا لجرلا قودرللا نيا'كسبطلا فس كاش

 نضل مرق“ نمو (:مالعلادبلع «اذك» "م داانوبال تقلا نيس نس كس 1
 ثانكلا طخ نم“ تدعا ةيشاخلا طخو مدقا خي راتلا اذه نا تلادعسا يرحل فور ف

 ةلاسربا) ةرطتا|”كءافلالا. نذعب يشي وشا«همادمعا/تددحا لقوا ١ هنو ا

 : ةعومجملا هذه ثحابم فصو كيلاو .٠ هتحصاف ( هذه وطسرا

 نرقلا لها نم 4. م8700155/ يسدورفالاردنكسالاتاليلعت يفةلاسر(١)
 ايطار ديو سلا ظاوطشرا نشكر رهطض| نعود ديال شون يرض را
 امساابنءو(ةلعلا) ةلككت *ىدشسس اهتم لكو ا ركايطعب طقس: يروح اق لا ا

 ٠م 1785 ةنس اهلباقت ةبرحملا ةنسلا هذهو ًاعئاش ناك 5 ةرحبلل ددري هلعل (1)

 ٠ ءدأ يس كر 5 وأ



 ةض رات قئاقح ما

 ىلا هتدوع مدت اوقنو هنا دعب و را ءاكيَس نم قب نم رفف ٠ نانعالا اذةر اهلا

 اجتسبالو :ىرخالا ندبملا نم ماوقا ةنيدملا ءاجو ٠ ءامدقلا ناكسلا نم ليلق داع دالبلا

 - ىرخألا ءاهال اس كل ةكورلوملا:كلذذيم اينما تار وإن ككل اريخكن إف ةامح

 ردك اهيضيف نيبنعأ او :نيبسقلا نيد ايضالا اوي يأت اذدك دف سلا تااكف

 راكعو نلخو ةانمحو صمج ىلا اهرداغ ميضعب و ةدم. اهيف اوثبلف يحفل الإ م

 نانبا ىلاو اهيلا ةرجاهملا ترثكو ٠ رمءالا ظعم مويلا هو ٠ اهريغو نانباو نصالاو
 اك كا ناك نال ناقل لظداسلا نرعلا 0 | يف يناؤءلا جتتفلا رثا ىلع

 ةاك تاو ظيرلعا نيب هاذ 11 لسان الا ةفلثم يهف » بلاغلا كيس ةحزاتم اهماكسو

 هذه نيب و ٠ نيسبر واد نانوي و نمراو نأي رسو طبقو جركو هادونم 3 سرفو كرتو داركاو

 هي لاو ةفورملا ةتاكوتللا 0 كار روش ريكا فليك رسالا
 ةادلق ةيقب اهيفب ىل نينا عوشتستم ل[ نا لاقيفن ةيبطلا 35 الو ابعورف فالتخا ىلع

 !ولات سا 1 نيل اهئايطا 0 قدرا [أو 3 نع انف رعب خ ويلا ةيخأ ىلا ١

 نم ريغك نب رسال ا نين اهتريغنم ررحشاو ٠ ايس ا اتايفشتسم ةمدخيف ةعيفر ةلز

 ةااهرتها فو اهيفل م اغالعد ااا 5

 لدي امم اهرسا ءاعسا .ظعم ىرت كلذلو ىرتس !؟ ةيقار تدك 1 د اكان

 ةدصو 00 يرضهو>و هوجو قويشلا وادا وب للك اثم ةميدقلا اهتاعانص ىلع

 يلايارهو ماوذو ريثمو ف اوهو قتاكلشو ٠ يلطاسقو يدرابمو زا زازقو نساخنو ةاذحف

 ءاومالاو 2 امرك لئضاالاو سانحالا ةفلام 117 1 ,.هامشأو 0 يشديار طو 2-0

 2 وهرملا دامب رك هعاصف امم ةفااغملا اذطوصاو ةقفا هدملا اماغانضب فايل ةسدلك

 ٠ عبطلل ةدعم ةطوطخم لازت ال. اك تارا ةينامث يف رعت ( ةيقرشلا رسالا خيرات يف

 فولعملا 000-2 ىسع « هع 2 م

 ىملغلا عملا وضع
1 - 



 سدت د

 مال ةيخي رات قئاقح

 رصنن َنيضَق ثقف ينو نحن اند اتي )مربلا ةفورعلا نادم اسر
 ٠ دوهيلا ادعام ميلك اهلها

 1 7 0 اه اهوتاون اعلا مظعم | وسمدو سرفلا ابجتث م ه4 ةنس يفو

 او اهتراضح نم اًنيش اوددجل ةنساسفلا مللامتو نامورلا ىلا ليلف
 رحابفد رضاحلا يتثرخا 0 )اه عمار 7 جتفلا ناك املو

 تقولا لطب 1و ٠ ملوصا تجزاتخلاهف يتلا ىرخالا مالاو برعا ا او اهتم
 نو 0 ء.:رلالق اللو بلوشملا ىلا لس !اناكم ير تكا 0
 نال لاراب 000 تدادزاف ًاريثك اًقلخ مهنم اولتقو مهنكاسم اوب رن نيبومالا

| 2-- 

 عانصلانم فال 1 مدقتسا ةيومالاةلودلا نمزيف يومالا ع.اجلا دبيشت دنعو. ةقيححلا
 ٠ ةليملا تاءانصلا اهيف اورشنو مرسسأب اهيف !ودكسو اهيلا نييطنزيدلا

 علال يدك نحر طر فلا رتل تا ةيبيلصلا اسوار

 ملبيلاةرامشالا تقيسدقو مؤِيلا ىلا اهيف .هاباتراو ينلبانلا لات تمد كاس لالالا

 نيب روسلاو ذاورعلا نينا نافلا ترد دا ةميدقلا روصعلا تالت لالخ يفو

 ةهقرا لا نيبءابعلا و نيبومالا 2 نيبنعأاو نيب رضملا 0 نيبسقلاو 5 نيبنطولا

 برطضاف لوقيشلاوةيؤاغكرالا(تداوحتتفاك نا ىلا ةيبفلاو از 0
 . ةفانخ ةنكما نم هيام مريغ لحو مهنم يدك مرو 6-0 ليح

 مدقو نيعشمدلا قراضف( يدينا خرعالا )لكروت دوا
 : أ لاق هنا هئاهد نم ناكف نوي خرؤملا نودلخ نيا 0 د 2 50 مهيلع

 ملاقا ةسخ مث لق ناك هنا اكذب داراف ٠ ةسجلا مل الا ابلمانا ىتلا كدي لبقا ينعد

 نيلهالا 1 ٠ هرعت هنكلو 0 + لخدف
 مهيظعي و دامرلا مهيقسف ءارعالا بذعي ناكو تويبلا قرحاو مطاومأ ب 5

 تي زلا جارفتمسا مهنم اهحرفقساف مللاوماب هل اورقيل رانلاب مهم 1 ه لكلا جللاو ءاملا

 قالطالا ىلع رشالاو قارحالاو لتقلاو كتفلاو يبسلاو ماعلا بهنلاب سما م ٠ رصاعملاب

 ماياةثالث طغضلا نم ةلاخلا هذه ىلع قب و تاردخلا .ىنسو قمم لكن اكسلا لمش قزم
 يناوالاو جاجزلاو فويسلا عانص عيمج لقثو اًظيغ ةبهتلم اهرداغو ةنبدملا قرحاف



 222 مح

 . ةيحي رات قئاثح م4

 ا اق زىدلا كالت 5 نيلاد# مهريغو نيب روطيالاو

 راف كت اكو هذه قشمد اهتضصاءايس الو ىالبلا 0 لباب و روشاك ولم انغو

 قا ك2 نهال نان“ الجو مق لا

 ٠ اهراجتا عطقو اهلها قياضو رصانللت اهرصاح مث. نيصر ابكلم لقو محملا يف ريق ةدلب
 ل أم هئفلاح هكلملا ذءاد ف ابيلا اهسفن 1 لق ةيمل | ربعلا 1 0 تناكو

 00 هاد هبراح.يذلا ةب روض كلم دزاع دده ىلا ُ نم ٌةدحن لاسزاب هيلع

 يف نيظفاحمم ماقاو دالبلا ىلع ىلوئساو افلا 5 قشمد يبه أر 1 لتقو مهيلعو 0

 م 10 ف 1 نييناربعلل ةلي وطّو دم نويءارالا ةنيدملا هذه ناكس دبعتساف قشمد

 ا م د ناكس نقال شالا ني روم الا 016 ة دلل[ و ةنأكو
 0 م نا كورارتخا لاقو“ قضرفلاو نرد ابلا 22 لالا 6 نيب روشالا ىلع

 ينلا نادلبلا نم قشمد ىلا تالا كردك و1 ةيتيرافلا هلالارلا اي رةي رول نادم نا

 د الو هقلخ يف ا عاقصالا كالت ىلا اداكس قفعي نقنناو < اهعانب ةقالعا

 د 6 دا 2 عدل

 نم ةكاطنا الا تقوي ال ةهظع ةنيدم 1 تناك نانوبلا اكتساالو

 ٠ ١ هوجولا ضعب
 اوجزتماو مهاياعر نم ريثك مدقاهيلع ةينامورلاو ةينانويلا نيت اودلا ءاليتسا دبغ ينو

 كل و 1 لثماهباسلا تظف :ةح تلا تاتويبلا ضعب كيلا مطوصاتيفخو اهناكسإ

 قشمدلا اك دعاك مهنمو ءادد 2 اولد 2 ها رمال كل اللا دمع مكن

 1 ا نوما بسلا فدل كركا) ىررب ربا 0 50
 اموت تاب ب برق 5 نيبعو وسلا 5 ال1 لحم م ويلا وه ةعدقلا ةنطوأا هر هطالا| هدهتدب نأ

 ةنبكللا ةزاكل يزوملا ل1 مقارب هيفا تقارعت:اهيقانع يف ةيقي انه ةزضالا هذه: ثرأذ

 الما ازاهلظت قيذلا

 مايا يف اهس الو ةنيدملا هذه يف نامورلاو نانويلا رصنث دنع يظع بالقنا ناكو
 نك مدعو ءانصالا ةداعا لظباو ةينثزلا لعريكتلا ددش يذلا ريبكلا سوسو وبن
 هلغحو ةممر:م ةمصساعلا هذه يف نومار لكيه ضعب سوي داكرا هنبا مده مث اهلك أيه



 مالا ةيق را قئاقح

 ايبعسار ةريخ ةفض ىلع شو ةسدقملا ىنعب سدق ها شداق تن اك ةيئاثلا مهتع”اعو

 قد يناا لخم يف هو ( نيتك او نيذلا نييشلسا. ىلا ةبسل.( ةنيطق 001 الا نفت

 أ 'روصعلا كلت ةراضح ىلع ةلادلا زاث الا رفتُ ةيسئرفلا ةيرثالا ةفعبلا ثيح صم راوحيف
 ران الاي نان ةناورل از ةيدرألا نول هذهرف ادياراتك لع ةنفادلا نيهاربلا د

 يا ونتورلا مسا ايلا نياوالا 0 لم تاونع رابخا نم هتنووام 0 نع م هب رسدملا

 كلذو ٠ 0 ةعساتلا ةلودلا نمز يف الا نيبمازالاو نيبشملا ركذت ملو ٠ نيبدوللا

 ٍ | ةيزجلا ل اوعفدو اي ولع ايمز ملل اوناد نا دعب 0 اوروطتسا نيشحلا نال

 ا 0 مبيع ءانبا 2 سا نينا د ربل 0 هبيلع اهوب رم

 نيبئار الا كد رت اوضاع ير ظ را 0 ولاغ نم صاصتقالل

 لقن كلدإف ٠ هأق 5 عبارلا نر لا ف دال ال نيبنانويلا تف ىل دالجلاا 0 نماثلا نرقلا نم

 اومتدنإ دق اوناك مهمال نيبدوللا اوركذي لد رب تلا
 : م5 نينحا دب منك امم تلازو 3

 نيد مار أ ) مهدالب مما اول ادب مهيا نيبءارالل نانويلا ةيلغ ريخأت سن ا

 دك م انيك دالإلا ستر دراخا كف ةريماحلا وديع ف تلج لمت اع
 . اننيب عاشو

 نيس وبيلا هنييشاجر حلا يس اله ةقااعلا لئابق نم ع دقلا قشمد ةزاضخ تناك ديلف

 ىلإ نيبنامورلاو.نيبئانوبلاو نييمازرالاو نيبتللاو نيبدوللا كولم انام لارا < 1

 ٠ ةهادملاب نع لوطصا تح زاعو يب رعلا حيتفلا

 ءرعلا| ليس قافدنا رثا ىل اعوالبلا . دعا .تسدتا دف دم زذلا نعل لا 0-7

 نيالا نييعافقلاو ةئسادقلاو رعاوتلا للتاق قع كد ةدعاا اهدالبا ف ّى

 هذه ىلو الا اهتنس يف يمدلعلا عيا ةلخ رشاعلا 2 ص 0 ا

 اذه ىلا م1434 ةنس  ةيسارفا .ةثعب تءاج دقلو ٠ كانو هب 0 ليصفت اذهو

 كه 50 م ا را ا ل ا عيب ر 2 تداع م م هترفتحاو لا

 ةيدوللا مالا خيرات يف لاكشالاو سابتلالا نم ينك ايلفاجكل ني
 ٠ امهريغو ةثحلاو



 هي 5 قئاقد 0

 لع لذ كلور ايلا تلا روخ# [ييف نا يحاوض نم ( هلعت رو> ) ةبرخ نا

 ا ل ؟ مدل مساب اهوعمو اهورمعتساو كبلعب نم اًواج نيبت هرلا ن نك

 0 رالي اياكم ل ا

 0 00 لا فصقنم يف ينامورلا دئاقلا يبموب مهبلغ نيذلا ( نيبلبجلا )

 مهكلمد تما ٠ عاقبلا يف لاا حلا( الة د قي مرع را اوكا نقك ليرد اخ

 هب رقلا هذه م ءاغاا سابارط هنا دفا مف نوت لبح نم رفن ءاخ علا للا

 11 الا لظوم مارال
 منعا نا را ةكو كيما 2 يف ةيناتورلا ةمالا دادتماب 5 مق عسوتلا اندرااذاو

 ٠ مدالب نع عافدلل يرعتلا مرخأ تناك امماكت 0 تا )ا ملت

 عيبانيال ةيلحاسلا ندملا رظعم ن هللا ا ) اهتيممت نمو وأ اذهو

 نان الا قاب روااو " ؟اهريغ نود مثالا كلذ تريب كتصخ اذا طقفالا الب اهيف

00 * 
 ا سل 2 اذقيلاو "كلغ لبس :نانغ يذلا قاظنللا ند لا كالادهاق ه> 1 نمو

 فدي ا ل ا تيل

 يذلا ىدرب رهو ٠ ةلحز للختملا ينوذربلا رم كلذكو ٠ عيفالا لبسلا الذ يف نطاقلا
 كك م ( هدور ثنب رم ) ليقف قاقتشالا اذه نم اهنا مجرب ةنيدملا هذه يف بانشي

 00 ا ا ا قلمك كفاح يأ وأدق ناطن ف[ نلاو

 هب رك دج وتو ٠ ساما قشمد ره ءامسأ نكات الا بهذلا شوح 0 قدرب

 ٠ ”اهيلعأ سقف 1ع هلا ]لها نمو 5 قم

 ةي روس فراشم ُِق ةمئكا 0 نر ةفلا اود ندا ِ نيبدوللا نا ججرملاو

 هك هع وبدل كب وشلا كد و قشمدو صمحو ةامحو رزيشو بلح ةعاق لثم نيطسلفو

 0ك( 3 0 راييظع ناورصاع مهل تناكو ٠ مه نيب رصملا !تاورغ

 ةلحزب رق عاقبلا يف ( شومحرع ) ةيارق 0 لماقلا لالا | م

 دنع ةسدقملا ةنيدملا يا سناوباريه ماب هكا 6 تفرعو ٠.هويلا ةبرخ صو

 ٠ نآآلا وه ؟ سيار سلوب اريج ىلا اهمسا فرخ مث نانوبلا



 مال ةخيرات قئاقح

 ةلانب ناتاب :نورتثملا ريبكتلا يا دالإ عماجلا كا ناي[ ةيييبك لا

 نع ماثللا رسسحو مهخيرات قيق#ل ةوفصلا هذه درفا اذحلو ٠ ةعئارلا هتسدنهو ملا
 - م أ

 هللا فطتقم رك هلارمّسل ام ف يريغ | لب وطعلاب مفصوأ ضرعت ادحا را مو مهلصأ

 ٠ ضيفخسم مهنع ثن : 2 هذ ( نوي دوالا.ة كر عدد 0 ءدقا 1 ناونعب ةيضاملا

 انفظتشا اذاءاذعللد اهو يقل راثألاب خيراتلا قيقححم رصعلا اذه يف ررقت

 تاوزْرَغ ناتمتيا اييفدا رفض [يلاطنل ةناردح تاج انام 00

 ةغللا ى 0 اادلاو ماللا 0 ل ) مدر مو ل يببلا ةليبقلا ا ةنعارفلا

 نيحب ةي زوم ناكس نأ تيني ام.٠ ناتؤرلا نادوللا ىف كاهن ءاجلاو كا ةي1

 داليلا هك ةبرصملا ةرشع ةئماتلا " ودلا 2 لقد ) ل )وا ل انع

 ٠«ناتورلاو ه اة وألا لقفتئش ناو 3 د نيبت و 0 رااوا نيدذولالا مهاوناك ع ق 11 2

 ىلا مسقت مهلئابق تناكو ٠ 0 عفذخت مل يتلا ىلئابقلا .نادوللا مما لمش دقو

 نادوأ ١ يلاو٠ نيطسلف دالب و اهيلا امو كا قشدهد 000 مو لفسالا فا برغملا ناكر

 اذبلف ٠ نييرهنلا نيب ام يبرغ نم ءزحو .ةيلامشلا ةءروس 00 مو.لعالا قفا قرشملا

 ٌةرورشم ٍِش و نيب دوللا تبب يا (نادولب )يف عينملا مهنصحو ا 55 صاع قشمد تن

 مادقا - 541٠ ولع ىلع فيقشلا ةعلذ عقومو .مدق ٠ ابعافت راف ةيعيبطلا اهتعانمب

 ايس الو ءادعالا شويج اهنم ينأت يتلا قرطلاو قياضملا عيمح ىلع فرشن يعف اهنم
 نصح | اهب مدا راو ةركلا 0 موب راح يذلا نيبرصملا
 ةيروت نإ وتحف درت بيتش اا ع كلا لع اًرجصلا 3 ملا

 كبلعب لبس يا ةي روس يداو مهنم اوكلمو نيبدوللا ىلع نوي رصملا رهظتسا الو
 نيبدوللا تاقرتع عفدأ ةفوذحي يداو قيام اعاد اوماقا هل لدي امو عاقبلاو

 قحس 520 ل ميتحلب نيبثاورأا تدب يا( ناترب ) ةاوح مت وانيجاوضو 9

 000 شو ( هلعت روح ) ةيرق اببرقو ٠ ٌةصاع ةير ة مويلا ىلا ٍيثو

 ل دز ىلع 0 ع ىلاعت ينعمب ( هلع )و نانوبلا دلع ( نولبا ) لباقي يذلا.يرصملا

 يككسع نبا خيرات يف تأرق ام بيرغ نمو ٠ مهتمللال الكبه اهذاختاو اهيف نيبرصملا



 اهتراض>و قّشمد ند

 ىلا ركل يف اع مبان

 مهانجاو اهناكس هي

 مهنمو . ير ماعلا نقلا لئاوأ 5 هب روس ةلدعغ انعورفو ةقلاعلا لئابق تناك

 تدعتراةدب دش 1 ا نيبسوبيلاك رهمامحا ءاشا نم ممريغو نويشاجر أ

 « دالمملا لبق 0 عل ١ نرقلا يف اهيلا امو محلا م جيلخ فافض لع ضرالا رع هن ارق ال

 ضب و كل * يه ما لعلعم تري ةيماحلاو ةيثفايل ||و ةيماسلا لا 'امقلا نم امن كت بولق ا

 قشمد يحاوض معا أو أر ل ىلا ضرالا يف اوحاسف ممئارمج ريمدتو مب مكاتم

 نويقيئيفل 000 س اواوتو الل 3 5 لاذر ,ظتساف اماما او اهبصخل

0 

 3 35 : َ ٠ 2 3 ىو | 5 2 5 5 : ١

 هاد انكم 35 تالسنف الامتف يعل 7 نت اه 0 6 ا 5 كم ذو

 هيام للا! بلرطا عيبلف تدق ماكو
 001( , : 0 م 0 0 ٠ ١ ١

 خا ف ىلع 0 مهلا !ةواكشا ءا غولفغأ وأ فلم ةورؤلبا مهع تزد نمو
| - 1 

 يح
 يك 1 اه نو ِ . 5 ١ك ف 0

2 

 | -_ .٠ عاراو دولو

 5 ا ا 1- 5 0 + 1-6 0 0 3 ١

 ةغسلا ىلع اد عاش لئابقلا موت ديلا : ثناك مارا 11 نام

 كف 0 ناك يذلا دوا هحلمر ادافع , لاقفالا /اند| يلا اوراشاف نيشرؤملا

 ةي روس يلاعم يف ريش ا ا اك ريتشاو هلبق

 ظ ال رسم 2و أون :١ ضعبو 9 قيضارولا نيخرؤملا دراسه ف نافل حار ) أ ل



 ب مالسالا يف ماشلا ةيابح

 ةلثاط خاابم 0 نال ىلا نوللمحي اولاز امو اوناكف ة ها روس ءانبا نِم اهريغو كريم |

 هدانا دلاتناكاو .كةي راجت كالا حازت و ةياصلا و ةعار ا <07

 لخدلاف 8 ىلع م ملاظملاو ةياجلا رادقم يف كال رن ةيانلا ١١ تارالؤا اع ت2 - 7

 يره لل الأ 0 0 ىلع ضقنب 7 8 لها ىلع ةلاع ةناحسالا| لها نال ديزي 0 جرخاو أب

 روذاو نادلولاب 0 را وحان 0 0 غال وه قس تايال ولا

 هيدر الا رشع ثالث تغلب ىحيروذملا يف اهتذايز ةينازعلا ةموكللا فكي او

 دقوهو سس راشعلاو نيمزئلملا ِظ 00 عب م ادع 0 و 0 0 دخت هل ف

 ىرخلالا تئارضلاو لاومالا 2 رز افك مو ءاضالا | ضعب 2 ةعأا ِف ني رشع غلب

 حارفعاو زشعلا ِق تاو 0 هت :١ ني رشع ل | 00 هياكل كل 5 نيفعص لا

 0 هخللطتساو ةيب را ل آكل م 5 ل أم عد ةماقلا برخا 2كم هدي ةدايز

 الو ةيصاقلا نم هتبلجو هتعمج يذلا شيلا ىلع ابقفنتل ايناملا نم ةلودلا اهتضرتقا ينلا

 تناك الع لدتا «لاذتاي تلح الورد ةوطقاا اذه ىرذ نم طقف ةك يتسن
 يدب الاةلقأ مهيضارا ةعارزنوعيطتسال نودالفلا ناك مايا هع نيعمس وأ نيدلس لبق

 : تركو ةرحلا ف مث وهدعسب دشعلا نم بنانا نوبلع دانلكلا

 ةقاط سنو قفرلاب ةندقللا دالبلا يف يح 5 تيبح اذا لاومالا:نا مرجال

 نانا, لع ىو الا ثق رو ادقا لإ جرا و لخدلا نمزلا عم نزاوتي نيفاكملا

 هفرمصصت م هيلع ضيف و اض را اي هر امي هيرو عي ملل يك تاقفنلا ة 8-2 ف داضتق الا

 كاالسالا ْ' سو ىرقلا نسو كلف يف اهديبعتو قرطلا فصرو ُ ديدحلا طوطخلا ىلع

 معلا ماعم ةماقاو يرألا قرط خالصاو غاطبلا فيفُو ة ةعأا ا 0 هيل وهات أاو-ة 4. قرا

 [وطس قام اهلاجز يدباب رفتست الو ضارتقالاب اهزجحمدست ةكلمم لكو :بيذيتلا رووو

 داتعتسإل | بور عشب اوهويداصدتنال ادايمتسال اىلا أفريدم كي اريخلا نم اهنطب و

 ٠ كيلا هلي نا كريغ ةنكم يف سيل كسفنل هلدعت نا عيطقست ال امو رصعلا اذه يف
 ةماعلا قفارملا ىلع لذبت الو لدعلا قرطب اهي بش الو قحاب ةياحلا ضر 1

 يلع درك دمج ٠ لحم لب لمت لضفلا اهنم



 مالسالا يف ماشلا ةيابج نأ

 1 ري 7 م١ مويلال>:لا طيهف هينح فلا "5 يواسإ غلبملا اذهو ةراب اهل رخأت

 ير "ا 0 ءاعز" ىانن 0 هال[ ارث اتم ىجي هينح ةئافسخو ه افلا ١ ام ابعع

 1 م 5 ةيايح رذعشت هذهو يللاهالا 0 2

 ناك مايا اشاب ل ةيدكا اه 2 حرصا د د ااثلا ع نع ب 2 هلا 4 كه

 للة هورس ةساسا ىف دال نما ةئقر ش1 85 رازأ نإ 0 ةيروس ىلع لاو

 الخلا ارا نب ةزرش ةيزوس ىلا ةناكال ا نم ردصت#ا ىلاارعا والا نا: هلاقإاعو

 املا ءوس با وبا 0 هيعرملا لروص ال و نوناقلاب 06 و طقف دنحلاو

 ريغر ىلا نوتفتلي ال مراغصو لااعلا رات تم [تيفطو لاك راك لا ركل ادع اهذ

 |2117 ل ةداعا [اتش كلذ ريثأت رويت احا [تذام ل 0 اك .بحلاصم

 ل لج الا لكنمالا لتهبا وةاكم نكيف ضوازعلاو: لاومالا لع ةراغلا!كهلاو لعقلا

 ىلا ابعافترا لزن دق لاومالاو جارخلا ىرن ةلودلا تادراو ىلع ةرظن انيقلا اذاو لاق

 نع تّشنش اذ تدعو يكس اذا لقو داليلا راشعالا لتاشم كن ردتف كفصحلا

 فصنلا ىلا يضاملا ماعلا يف تادراولا تازن اهراعسا طوقس لجا نق © ةكاقلا » ةيلب

 ٠ ديدست نودب تاقفنلا باب يف رخ ا يبو

 انكم عاف نيكالإلا نال تاوزينف ةيروس يتيالو نع مالكو

 1 قمل نطتللا كنك“ عبظلاب و هديل ةوردل لطم للا اك 12 ل
 ةدحاو تناك ةكلمملا حور قال ةقلاكإ | ةزاوجلا 5 لا ل

 م دع اي ها ةاس فدا اقلا ق ناك ةديدشلا ياك كك رملا شو

 00 ا ا ا ل 0

 انما ىلع 1 ىلا ةيماظنلا كل يات ةلحخلا هس نمالا راشتنال ةريخنالا

 تيكن دلعي رومعملا نم ةبب رقلا دالبلا يف 3 عرتخلا نع ةنداتلا تفكإت * و يشل ضع

 010 را 00 ةلا ىرقلا نم ةوملا ذخال يتأت

 1 نورحاملا ءاكلد١ نق لحاسلا ف أمس الو ىلاملا زحعلا لسو ئاطبلا ضعب 5

 ( ةيكرتلاب ) اشاب تحذم تارطاخ ( ) ١



 نان مالسالا يف ماشلا ةيابج

 تدريب اهيف لخدي و , ةييسملاو ةباززدلا دراي ساق متاقو اديص ةلايا لخد ناك و

 مارا هذ اةلايمشتلا ةيضفالا) تال نيلاسو انو عز ىلا قدا

 سدعلاو مسعتلاو ةئسركلاو ةرذلاو ريعشلاو سحقلا نم نبع فوتسملا ادع ام اسنك
 ٠ نطقلاو طايفلاو تيازلاو نعشلاو

 افلا ١٠١ اديص ةلاياو دبعلاك 0 قشمد ةلايا لخد عومج ناكو
 كنازب ةرتسملا نردك- اهتاورختو ةياوحنر سكته ورمل ةلومللا ىلا

 قف واشهد ةلايا ةلاح :رع نانا يف هتلود ريفس ىلا قشمد يف 51 لصق

 ةموكتملا نبع ىلغ ةظهاب كفاك كارما -نآن' ياام تاك نس

 نا هعانقال نايفكي ناك ب عشلا ىلع ةموكحلا لخب مدعو نمالابابتتسا نا ىلع ةيرصملا
 ىدلو داصتقاو ةهازنب رادب لخألا ناكو اهم تح ل اهرقو لمحت هوس ِف

 اهدايدزا عقوتملا ةلايالا ةرادا تاقفن لكب موقث وددعلا رفاو شنج ةيرصملا ةموكحلا

 هوحولا عيمج نم مدقن ام 00 ميلا دامب ,ءلعيا ) مويلاةلاحاما اي ردت
 لبقي لخدل ا هدوقفم نمالاو لبق يذنم لقا اهنا عم | ”قاطنال نيقف "عا كلان

 نوفظوملا هقرسي وا فارساب قفني هعمج يام لك يمارالا ار>نيدهرقلا لامهال موي لك

 دادزت ةيلاملا نا يللا نم راصو ةناتسالا نم بلطت ةموكحلا ةرادال ةمزاللا لاومالاو
 0-0 لك ا كلع تطرف لعايتمج ا ةم ئه كك يسارا ارا

 ارو مان مايل اعرق ا ل درفلا ةبرصض ىعدت ةديدج ةببرض ةنيدملا يف

 000 امو ةيزيلكلا ةريل فلا ني رشع غلب ابعومم ناكو ناسنا لكة لاح بسح

 نود ىفومس تويبلا ىلع ةيرضب اهولدباف اهتيابج خي ةديدش ةموأقم اوقل دالبلا ىلا

 يزكي ةريطفال ا ةرشالا نواه الاايغرتع نا عار اه البكا كرس
 ةضاعتسالل ةثدحللا تايائبلا لع ةديادج بئارتض 2 ا ترح دقو

 الو سك فلا هه وجت يتوعشت ةيرضملا ةموكسملا تناكو هب اوفرسا: يذلا لخدلا ن

 تناكن يب روسلا ىلع يرصملا اشاب ميهاربا اههضوينلا بئارمضلا نا هيريب نانا(

 تانسخ نموانلق ةفلخم نايداو رصانع نم اونوكي ملوا اهنوامحت' موقلا ناكامو ةديدش
 ٠ كلمثلا ق> ررقو تارداصملا لطباو عانطصالاو يثرلا لطبا هنا اشاب ميهاربا



 ماسالا يف غاششلا ةيابح

 وسر يطع 51 بلا ناك ماشلا دالب يرمصملا ي لع دم 2-12 الو

 اح عابتبا ىلا راحتلا ضعب رطضا .كلذلو ريغكب ينعولا عف ةدي امم لقا ثئا 0

 اإل اتازامألا دادكتا ايبم ناك اذانهذ: ازرع ب نا اوميطتسي تح بالا

 ا 00 وملف كح ب لوشحا 8300 هع 5 كا ع

 ار مح دمم) ةياالولا هذه ردي ناك يلاتعلا بابلا قات ةنروتسيف ةينائعلا ا

 000 01 1 1 امض حرط كلالد كملامااهم عاقشالا ىمتقي ةييدسلا ةلاباك
 0 د رع فلا ركش 5 كنا ل نمو زيخ الا دئازلا الا
 زاةتمو لاومالا عنونم اي ارم نذل تذل ىلاقا تلا .ةاوركأاا عما 29 عل ال نم

 اأتساالا ةعام ج يارب يلاولا نك 00 نر ك2 ةنيد1ا لا 211

 000000 0 1 دال لاونإلا"انفاؤتسا ايخا ل ضازي دافور الزلال يحك
 انك اريغ ةالو ةلايال ىلع بقاعتو ىصحي ال لاوما زازتباو قاطت ال ملاظم كلذ نع

 اةحا ىذا نم نولاخ مهنوطب عبشل ال*لاملا عج تا نر اط نوه ل نو 1ع ا

 ك2 هك اعلا اصملا

 ١١17 ةنس يفو نيبناثعلا دبع ىلع تاره ةب روس يف ةيرادالا عاضوالا تادبت

 ةثمد نع ةرابع ينث ينلا ىلوالا لخدواديص ةلاياو قشمدةلايا نيتلايا يلا مسقن تناك

 209 كلل و صمخلو ةاحاو نول لبجو ىدارب يذاوو مجعلا يداوو ةطوغلا جاو

 اكألا نصحو زوردلا لبجو تراروحو ايشارو ايبصاح, -اقبلاو نولجتو ناعنلا

 18٠١| ه ةفلنخلاموّسرلاوي 0 جارخانم يلويق ياو ةرطينقلاو

 طا | ناي رالا ىلا ميردعا اييتادتأ كناك سبك 5٠٠ انبلا ةنافننإ# ساكا

 راعنلا ةرعمو داركألا نصحو زوردلا 00 ةامح نم دخؤي ناكام

 «ًادرا 25000 و حملا نم ًايدرا 5 وهو موسرلاو راشءالا نم انيع نولعو

 مغ سأر ١ واويارح ةقوا 15١ و نعم ةقو ه| [ 88و ةردلل م وريعشلا

 )١( آ.61111 : 13 53/11 هب ربي لعدم ةموكح دبع ىلع ةي روس 1
 1ع 60116171111 0ع 116 611عا> أل 50115

 ها نيراخإ هب رفد 57 نيؤييشل | رعت ةيسايسلا تاررخا 6



 مده مالسالايف ماشلا ةيابح

 يطول كدي .١ يف دازطك بف عنو نانا ٍظ ريمأب انيلب دق
 نماشانلا ةئاكأو مظلاب ماشلا لغش ١؟117١ ةنس ثداوح يف 0 2 05 نبا كلف

 تايماركالاو ةحورظلاب ىرقلا قاهراو قشمد يف )ظلاب اًنأ :رسح لغتشاو دالب
 ٠ قباشلا يفرثا ا عمسإ م يلا ماظملا نم كلذ ريغو ا ةنواعمو رئاخذلا ضارقا

 ككل ةبدرمض « نيتنرصم » عضو ماشلا يلاواشاب مياس ةلواخ تاكل

 ٠ هتعامح عم قرح هلتق بابسا ةلمح نم قش د يف راقع يا ةركل
 يا ) نرامزلا اذه يف ىرقلا ىلع ةدراولا تامارغلا بلاغ نا : نيدباع نبا لاقو

 مظ درحم م امناو نادبا ظفحل الو كالما ظفمل تسيل ( رشع ثاانلا نرقلا لئاوأ ؛

 ىلا همفديا امو مكس ع لؤتمو :هلزنم تارامعو هغابتاو ىلاولا فراصم تلا نان
 الل: نوعي و ىرقلا نم,وذع ًايادلك كلذ لاتماو هاوتو حادا نيدرارا ل

 ةناوعال اماوسر ةريثك يلح اهيف ديزي, و نيترص :ةنسلا يف اندالب يف لنخؤت ةريخدل

 ةراتوةدرقلا ندف ددع لع هك كلذ ة ةمكق ةداعلا ترح دقو ةداءلانايعا نم هيشاوح

 هنم دعوي الخ نادف هلاك رف ةلمرلا تاءاسلاب ببرشلا ىح رس 7

 اذكو ايفطتوا ارا احر ناك ءاوس ةمح ام هم دع هر ا ا

 ٠ اهيف مل كلم ال نيذلا ةيرقلا يف نينكاسلا لاحرلا باقر لعام ولع

 ةريثك عرا مو 0 يضاملا نرقلا يف اهب تلقتنا يتلا يعاودلا ةامح نم اذهو انلق
 اا مدر ا عع جرم ذوفتلا بابرا ىلا املابخو ةدروس لوهس

 ةراقت طييقاردغلا نم اعو 1 ٍلظ نم ًارارف كلذو نيكلام ًارارحا اونوكي نا ل
 قلت :مروب اةلطلا ةطِق الع نوصتي ا ناكاس ريدك و دي رشل نشا
 تالؤملا نم عمست تنك كانهو اهلها نم ملاظملا ذخال ةللغلا ناوعا "يجي و مهب ا
 نم ةبارغلا 1ك كوه ةفاتقلا هنعم هللا 00 ام ةيابحلا قرط 2 مظلا كور

 ةامد كزاتس] كفيك قرمت ١ يتلا 'نييئاؤعلا ةزراذازرط نقد دورا ىطانلا [دلل 07

 اهني مقيو قحلا اهيلع ظفحيو ةورثلا امل بلخي ايف تركف القد امللاوماو ةما
 ٠ لدعلا طاطس

 ديلا طخي تاقيلعت )١(



 مالسالا يف ماشلا هيابج 0

 مز ىلوتي يذلا يلاولل عبت مو رابدايف رايدلا هذه يف ةيلاملا لاخلا تحرب امو
 ائازلا سوكملا لطباو ملاظملا 145 ةنس يف عفر ماشلا يلاو نا اوركد دقف -
 ١ نم ىسلا لطبا © ءاشلا رب لع اكاح ناك نم لكل ناكو تاراملا نسكم لطباف
 00001 0 را حولا ده مرت .ةي راشاكلالا ريك -قمسلاو ٠ ةلحتلا دحاص
 اني ديري هباب را نع لاملا عفدي :مئارجلا عطقي يصل حام تان نكي د اشانللو

 اماذلو ل لا نم امد الثمر ًاراتيد نيش ةنم را تناك اذاف ماوي لك ايناتع
 0 2 تاتا ليم ىف بل ىح امانا 'ةيلع تيقن اذاف اين اّدع نوتسمح موي لك ف

 آد ريغ وا فقد وا 'راقع وا بابسا هل ناكناف اهنم.صلختلا»و ءافولا,ىللع ردقب ال:ىتح
 | كلقو ةبراخكلالا لوق ىلإ كلذ ىداف دارا انيك قبسلا كلذلا ابككم دا: ايعاب
 اا 2 لا ةراتكدإلا :'يفاتلا تاي رم كسسلا ناياد كدلعالا نإ
 000000 دنا روادلا الا ص خإت تنك ىلا[ س وكلا لطبأد ةيولخا

 017 1 ل 1 1ث كل يلاط 10 ةسالو
 ارا د12 لأ ل ديال تناك اق اريدك اذه و٠ يطع لام نيلتئارسالا

 هدحو مهنم ةنادتسالا ةحجب نيبارلاو فرايصلا لاوما بلستو هقاقحم“ا لبق لاملا

 0 1 ف ا ةفاح دولار ىراشلا اور داس كراملاوءارعالا ندعي حا
 ذاك ناكو ٠١ 14 ةنس اشاب ظفاح دمحا م”ىغو ٠ همايا يف نيت ع مرداصف يابيتاق

 ]اذاو قد ريغب مهنم ًالاوما ذخاو قشمد يف ثاءامح رداصو ةلئاط ًالاوما ماشلا

 ٠ ةبهذه ثناك ايان لام هقودنص يف نم لواتت ةماع ةرداصملا تناك

 نال ل01 ىف ردع تاثلاو رثع قاثلاو رشع يداحلا نرقلا ىضقنا اذكهو

 0 15550200 دسم وآل يدم رارخا اشأب دما ىلوت دقف ملاظمو

 ءاضبلا حرطو ذوقنلا حرط نمو ادن لاملا بلظ نم ًادحاو اريش د |[: نع

 جو اذا هنا هملاظم نمو ٌةدئاز راعساب ىرخا ىلع ابحرطي ه تابح نم اهبهني ةعونتملا

 خم نك 9 كلا م را يفلا ىرقلا عيمج و رايد ه3 ف 0

 آلوص' عشبا ىلع مهترداصمو  ءاينغالا ىلع ضبقلا الا هل لمع ال فلاكو ًاريزغ الام
 : نعاسلا لاوق ةفا قلص



 م مالسالا يف ماشلا ةيابج

 , هفالخإ ل يياناع قا تا ثدحو ةيسكرجلا ةلودلا ملاظم اهيسني لدعلا ل
 ماشا ةلايا جارخ نا مهسفنا ''”كرتلا وخرؤم لاق ىتح هدعب تاعافثرالا يف عدب لا
 001 كاملا ناكر مهاربا ناطاسلا ءاس ن م ةهياسلا او نك

 نم اهتبابج ىلع نيفرصتملاو 5 00 مل رصقلا ءاسن نال هسف

 رعطتلا فاين رم ةدحلا تا وحال 5 لمعت 0 201
 ! اهلبس ةفورصم ةلداع اهيباح نوكت فيك اهئايزاو اهتنيز لع اهقف

 قشمد ةلايا يثو '' ' ىربك تالايا عب را ىلا يناثعلا تملا لئاوا يروسلارطقلا مسق
 اكعو غاقبلاو نوهكلاو نولجتو سلبانو دفصو ةزغو سدقلاو ىشمد ةزولا لع يون

 ريم الو"! ةجق[نولماباك يروج اهعاطقاو كن ىاتلاو ؟ل تش ن0
 أهدنح ددعو اعاطقا 111 و.ةمار "بو هجقا تقلا .ةئاثلت ىلا نيتئه نم اهنا
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 صخق و ةاأحو 1 نسبا , ولا 2-05 هايل ل ط ةلايا 5 ثلناكو ل ناسرفلا 0 56 ٠

 تا. ىلإ ؟ لن قم ناسا كارلو )
 داكلو ةنذاو بلح اهيف لخدتو ناح هلاياو ١ 4 ه٠". ناسرفلا نم اهتيماحو هجقا كف

 تاكوب ةسمخ «يوعشسلا ابعافنراواةاح و

 اهحارخو قيفملاو و زازعو بلح ناكرتو ةرعم لاو زي زعو ! كح هريب ) ةريبلاو سدلك

 هحقأ يشل 6 ه٠ .٠ لأ 5 هاا نم 0 2 صاخلا اهنا وادو هدحقأ 7 ةعمسو ةئاغ

 ةرشع ابنه 6 م راف 35 96 اهتيءاحو تاك 0 1١ كو كاماعز 3 ةلايالا ا ف

 خ 528 1 . : 3 ١
 هل روس نه 20 هب وأ ضعب كانهر ٠ ةنذا 31 اق دالوا اهعفدي نا تاك

 (ةىر 1 .٠ 5 - ١ يا وم 0

 ىنعا ” ”لوالا ناملس ناطلسلا دبعىلع ةي روس داريا .فصن يفوت ةلودلا تاك
 2 50 2 1 1 ١ ع اه 2

 تاجفا ثالث ةرايلاو تاوفارتتعك هاللاؤ اكو د ؟٠ ري ٠ مرام عجم 4515 هنساو

 قي 0 . هايس 1
 شف كلا ل0 لعات تناك كلا اهجانفاحمو دالبلا ةياقو قاْعاا كرتصلا

 6 9 ل

 ٠ اهتيامح يف يقل فمان

 اقثاب ناس ضم تاعوقولا جنا 5 (») ( ةكرتلاب ل دارا قورافلا وبا رات( 0 ١

 نس نق هل 0 سكلاو شرق ةراب 56م لكو ةراب تاجقا تلا 1 1 1 1 ) ١

 ءأ قنا رمل اضايرقم م قصرت فلا هلال ا
7 



 مالسالا ِف ماشلا ةبابح 0

 100 كا وال ردا هيل تاسع ىو لا: نرحل ةقكولا للا رووب فنا

 ىتلا طالغالا نكما ام ىاجتن ةذيدج ةلءد: اهنال ةداعسو دغر مايا يرت نا نينناوعلا
 تف امل ٠ هارت ام ىلع كلذ نم سكعلا ىلع مالا ءاج نكلو ابلبق ةءوكملا اهيف تعقو
 لإ اك قم رطضا هدب د :ةقتالغا يف ناك ا دعي زرصمو مالا يفاهعلا ياس ةاطلنلا

 3 0 هك لاوما نك هنئازخ م لقو لاق راغلا ضع نم ةنادتسالا

 ام

 ةنزخ 60 هحشو تلا كيف 0 ةمونخم ١ ةيئاطلللا 3 ةناز 7 يقبتف

 ناك نيبناهعلا نيطالسلا حوتف رثكا ناهرجال ٠ 5 اس متاخي ةمونخم « ند 2

 ىلع ابروا تابح يف دالبلا تث نوججري اوناك كلذل و بهنلاو مئانغلا بح اهيلا قئاسلا

 دست ةلمجلا يف ماظننالا نم ا مرظن يف ىنغا تناك كلت نرال ايسآ يف جتفلا
 ناطلسلا عتمتث باعتالا ةيفاكي ام اجلا نم اهيفو مهصاوخو مهشويح ةمهم اهمئاغم

 ةناتسالا يف يكرتلا لسنلا ءاج كلذلو مهينب و نيب ولغملا تانب نم اًواش نمت هتلود لهاو

 او راغابلا»و برصلاو نامورلاو دؤانرالاو قانشلاو جركلاو ءورلا نم ايم طقف

 ٠ ابروا ما نم مهريغو نيبنواوبلاو س ورلاو نايلطلاو

 فلا فلا ةئام وحن نائعنب مياس مف امذنع ل جيف نك 7 7قمايانبا لاق

 رولبلاو بهذلا جورسلاو ربطلاو شك 1 يافلان دكر 28 ةيبانكلا نم ىأرو رانيد

 فويسلاو نولملا ذالوفلا تاناوتسكربلاو ةنملا صوصفلاو ةعصرملا لاو تازابلا لوبطو
 هبحرفالو طقهريملام ميالسلا نمكلذ ريغو هد ا نفاللا ةطقملا

 هوحو نم لاومالانم يروغلا ةعجيذلانال ءورلا كوام نم دحا الو.هدادجانم دحا
 هارتلا كولمدبع نم ةفلاسلاكولملا دئافو نم نئازملا نم ابجرخا يتلا فجتلاو لظلاو روجلا
 ٠ ها ةقشم الو بعت ريغ نم نافع نب هاش ياس ناطلسلا هعيمج لك ىرذحلا ةيكارملا

 لع ندرك اهفلجب نمو نسوكملا ترض 53 ننفت قشمد لس ناطلسلا لخد امو

 اا هن لصو نمو *:عرولاو نيدلا لها سال( ربكأو ءالتقعلا تفضأتف ""”تاسموملا

 دش 0 5 هيأ 7 | < دالم || ٠ نع هيلغت ديم ف وهز ةحردلا هذه ىلا ةمالا لام ِف 0

 )١ ةرئاسلا بك اوكملا ( '؟ ؟ل)رضم خيرات( .



 منركلا مالسالا يف ماشأا ةيابح

 لامالا نم يباوخلاو ةقيلعلاو ةقينملاو فهكلاو سومدقلا ماوع لع ددحت ام لطبا

 لاطباب مسد سابارط ةسردم يفو ٠ رادداتسالا ةرودو ماخلا بايثلا نم ةيسلبارطلا

 نوناق م ؤرر لكأيف هنادقو هبال ناويدأ' تيحرملا نم سلبارطب ( سلا ) ةريلا ىلع ام

 رشع ةثالث ةيب وححلا مولءمو امهرد نورشعو دحا رسلا ةباتك مولعم لاطبابو امهرد

 تاحورطلا و ملاظملا لاطباب 88 خيراتب ةباتك اضيا ةسردملا كلت طئاحيفو امهرد

 مركلاو نوباصلا رع كالذو سايارط ةنيدمب نيببستملاو راجتلا ىلع حررطت تناك ينلا

 فيكلاب ةباصقلاو ري را بيلاودلا ارك لطبا 680 ةيس يضرك رع
 شوملقلاب ةيكاسالا:مرقو نأضلا عطف نسوماجلاوارقيلا ةليخب ل كمن طاوس را
 فقول ايحالف نع ثراوحلاو ملا ظ ملا لاطباب 409 ةنس بتك طئاخلا كلذ ىلعو يباوخلاو

 ناعم لطبا 811 ,ةعس فال نرقل ا لاملاو ةيعربشلا ولا الإفلات ا ا

 نازل. قمن ةيعافرلاةسو دام طئاح يع بنك لانا كليا رظ سس
 لع و ةيدقلا ةداعلا دب ترحام الا ةجوملا ووو ييعألا نم اهريغو واح راح نم ا!

 ءانبا نم هسفنب لمعلا رشاب نم الا ةرحالا لوأانةي ال ناو ريغ ال مارد ةرشع 2

 ٠ ل الد ريغب هتعلس 0 يش دخوي الناو ةسيعمل او ةعرتلا نم ىراصتلا عنمو لدا

 ناكو ةدكارملا مايا رخآ يف هدششا ىلع ناك مراغملاو ملاظملا ءاغلا نا تيأر كلذب و
 ًاناويد ماقاو لاملا عمح ىلا اًءلطتم ناكهنا هيف نوخرؤملا لاق نابعش مهكولم ءوسا نم

 امماق اناويد كللذل لهو فئاظولاد تاعاطقالا يف لدبلا لوبق باب نو لدبال 5

 نراف ةصالخلاو اهقوف اف مرد ةئائاث غابم وهو ريشانملا يف لدبلا نيعي ناكو تاذلاب

 (طخضت ناكل ذو ناعارقلا:نسكم مايماياا يف اهبودغ نءو شوكلا خرط يف اويتفت ةنسك ارطا
 عرقا وه اذاف :ناطلسلا يدي نيب 88١ ةنس يف لانكا تك طل 1

 هباجأف ناعما ا الوم ا ناعرقلا للا :اعجا ءاولملا كلااذ لاف تاطبقألا 2 ىاوصف
 يي

 ةءلخ هيلع ملخو ناعرقلا نيس نورد ناوزدب يناطلاس هوس سس هل جارحاو كاد لا ناكل
 1 1 8 ا : :
 هلايدخاب عرقا هدحنو نم سانلا سدؤر هدا اف ةاراشإو قاوسالا يف رردب راصف

 ىف سام لا ىدانو كيخف الا 00 سانلا كم 2 سانلا نايعا 0 5

 ٠ ًايظع الام ةكرملا هذه يف لجرلا كلذ بسك و هلاح مع 'يش لك ناد ناءرقلل 01 هده 5 : 4 ١ ا 3 3 8 .٠



 مالسالا 2 ماشلا ةيايح 1٠

 ةيباخ لك .:رعريصقلا ةعلقب ةغبصملا ىلع ددحن ام لاطباب 874 ةنس ةسواسلا ٠ زارع

 سكم لاطباب اهريغو ٠ دحاو هرد ةيباخ لكى وس مهنم ْذخِؤي ال ناو مارد ةرشع
 لخادلا ع امل 3و لاطبا انآ هين ا و جالسلا قوس عيمج كك حالسلا

 ا هللا كلا نك ا دب نيعاملا ل 000 لاط ا
 2 02 ياللا | نم هيض ١ طاب دافي !ا راك انما ل القرارت 8 هيب ردا
 800 ةبساردص اماانمو :ناغقلا نكت ل ح ناك 0 كه ردنا
 نيعو وهام لاطناب انهو ناشي ك ااطباب , اهنمو او عراك ل كسلا 0 لاطباب

 ع ةزوطسملا“عاوالا هذ ا ٠ يمدقلاو ىتشمدلاو يفارعلا شاهتلا نْخ نع
 نم كلذ ريغ ىلا اهد_يعي وا اهدد> نم نوعلم نبا نوعلم ةلدجب ةعوفشم دكا

 2ك للا ةلءانقلا مول نيعح اورد طاف 5 اما ا 1 وب |

 ٠ دوقعلاو دويقلا نم كلذ

 نكت وطلب طابع تناك عركلا نا" مامن اما تشان خو
 تمد يف امو. هب.ىال دع ال سدقلا يف 0 صمم يف هلغم ع ال ساب اَوَظ

 عماج لخدم 0 امقلا نك ه نم كر ا امم 1 ورحل نشل 2 هل ليثم ال

 . 2 : ١
 نم كاع تاوق ىلع ريح | نر عرس رد لها ىلع تا نا اانلعلا لاطباب لرصا ' قلبا رك

 0 4 زيي رسصنلا يبا ءايا 2 0 كلذ ريغو خارفلاو نيطاو محلا حمقلا

 ام 1 اخدلا مهر 1 ء انهما م ََك اان 00 صح تقحاع:َن 0 لرعا | عماجلا اذه لدم

 : ا : 0
 كفر دخل نايك هب دادا ذا 5 اهب وحم لا نأ ويدي

-_ 

0 

 نوكي نم ه.داتس
 ند 6 ١ نفاع و تبرأ لاو نوباصلا 07 َط 0 كللذ ريعو لخو 17 ره

 | 0 0 2-13 ا 20 7-20 2 03 0 8 ا كلا 6 ا 5 عا لإ كا دلاو ةياقلا ا 0 تالاف عمم

 يلع /[ ف 7 0 0-1 لعد 53 ل م 2 الل 2 اييذدف ةبداعلا م 4 راخلا

 لام ف ذك 5 لا لع 8 ىاكس كف رشا ثلاطملا لاطباب 1 هك عكا عا

 موركلا جاز . كالا هل !اونا ىلع اء سومدقلا ماوع متوتم 1 هنم يفو دب ريلاب

 ١ عماجلا لك لع كلذ شقنو ماددلا 7 0000

 )١( اج عز عاق عا 170372 عع عام 711]5 ةب روسىلا شرب ناف ةلحر 0
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 قزردخ 7 مهنه دحاولانا بلاغلاو اهلامع ةورثب ةدب رف ةننك ارجل مايا تناكو

 كلو. ةعس ويعيد لبق ارصم قا" لادا: تناك ايتو لع ناسا تنلإ ىلا

 قد 1 ذدخا دقف دارفالا ف ةرودخ مايالا كلذ ف 0 00 ورثلا

 0 انا

 ةزيتع وهو هدالن تاس رطل نإ لاقو كادي وو نضرب انة ع ا
 لس انلأب لون سدا ,نمدو اد فرد ١ ةريتتع ناموتلا و تام رت تلإ داراضك البلا قال

 رهانات لانه لاق 0 ىلإ نعال يظع ءالب 5 مم اذه ع

 3 رع كلا يل ربظو انيس لا كفالدا م ىب دقو رانيد. فلا ف كك ةثاللث

 قم قم ادا لك ضي رهانات < احلا رك ءاكح نين زعل لاما
 ريشا ةثالث ةرجا دجاسملاو ع.اوجلا فاقوا ىلع درفاو ةيماش مارد ةرشع ريغصو ريبك

 كلذلاو خرؤملا نافااهرعاوا فقل اندم قدس تمي تمد تك
 00 7 هده هسالنب موامتعا دق اذا: رهورو اكد نيبالم رم عجل نا اهيلع ناه

 رعاوتا تعاشر دقق, ياشلا رلعقلا نيل ب وكلا و هور ىلإ عجر ةريل نويلم يتمم نع

 ولالا !ىرتل .ةكفلقلا ةدارإ نيغ ع هلا نلحلا نكس امد تك
 نا اهيلع بتك ىلوالا ةيراسلاف موسرلا ءاغلا يف راوس ةدع '' 'ريبكلا بلح عماج يف
 اهيف نطبا ةياتلا» ةيلطا 001 مرض سكم 8١1 ةئس لطبا شادرمد كلملا

 ةنس يف ةثااثلا ٠ جارحلا قوسيف نيلالدلا لا دحوي نك ام ف1 82 كلملا

 ناك اه: اطبابا هج ةنلس ةعبارإاا ١ نادكلا نيكم ىمتح ( ىاتلا كلاما را

 ىرق نم نوتيزلا سكم لاطباب 861 ةنس راتب ةسماخلا ٠ نيمرس لها نم ذخؤي

 ٠ ينامرملا فوشيب روتكدلل هابهشلا بلح خيرات ( ؟ ) هلوا نم صقان



 مالعالا يناعمب مالعءالا مهر

 بهايصلا سوؤر اهيشعي احاقل رعرعو ساح يذ ىرات# يف ادح
 7 2 1 لل مك تضم اا كاع 0 لا - ا اكو 2 نا راق ةاشللا هلا لس ان

 يا 0 ناكمادان ةوقلا لسع طوق نم ويف لفات هكر ركنا ةرعالتلا يبا مسا اماو

 ليلا ةلث لظعم يف اهدقوا يا هران بش هنا نيمدقتملا نيتيبلا ىنعمو م.رماب موقي ادامع

 00 5 1 0 هأعدق قويعلا سا لباقت ةعفلا سه ن ركر 31 ذأ لمح يا نع ف

 ميرفي 2 4+ كن 0 4 هد قى بالكلا مي دصقتمل يذلا 0 هخلب 2 2

 4كم ىف 2 د ناك كك 0 رفعح 0 نك كالا مهتم ةعاج كلا 06 * صو الا

 اما هل | يي ودلا تردد شوق 5 كيمو ةطيخخ 5 هدو لد ىتح نيعلا قي 2 1 صو ككاو

 ا 0 ةرئاغ نيعلا نو ا وهو ل را 0 0 0 0 ةمملا ا ار ص وخالا

 .٠ هريغو دب ظرخأ

 ٍِع

 ب هردص يف نقيس كب ل داع نال ريغدل 0 3 0 . ا

 سوالا كيس حالجلا 0 0 1 وهو ١ هأ هك ا لاقي ل طظيغلا دل رح 00

 كام دل حاحأ ريغصت هلوق كلا 2 ةيمااتنب 9 01 || 0 كيعس 2 أ وبأو ةيلهاجلا يف

 داعم ان رخل لد ىلع هم دقوا ءاعلا كر دنس 6 أوريغصت 0 كلك كناكو 5 كو تلا

 تدج دم ة> اريغدت هنابا ا كاايحأ |لاح ةحرت ةرضا ةئاقلا ءانثا يل رغملا

 دقحلاو ظيغلا نم كلذكو .نعفلا نم ةيحخ أو حاحأ هردص يف ارفلا ن ء القت جاتلا يف
| 
 ا
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 ذم ةهحأ يسدب
 وهو هك رحمت اطا نم ةناو ديردنبالأق و لاعف- نزور وف هدلا ومما حالا ككاو

 ٠ هأ

0 

 ب

 ادب الل ف لخرأا حاحا ا ها ساو حا دكر سلا نم هحلولا] مالكي راسا
5 0 2 

 ع أ .هىدذدلا ّ ا 1 ح الج ' ظفلف ٠ 3 كف ف ىذمو هيا 2 ذا ماللا
 ا دج -_ 2 2 ع

 . 0 || 00 1 ٠

 يذلاو لازهلاو غإ اعلا ._ لاعف ىلع هردص. يف ا 0 م 7 دعاذاالا

 هةعح 0 ككل ل راخلاي ا فا 5 ءلجشلا نادك خ كا ناسو ماعلا 2

 ١ دانع ا ءاعبا بارع همك 4 نم مدقن اى 0 ل ا

 نك 1

 :ءأأ اذه نم ا قنم هنا هاظلاف ٠ ها



 *ةها/ مالعالا يناعمي مالعالا

 رد وسيف دعصيب ايدك دعو 4 جرخي الو هتبب باب نم لخدي الو جرخي و لخدي

 هللا لوضر لديدف نيملا ند نوكيا ندا كلا كل نم ند رار لوا

 هل لاقي مالسالا لها 0 لجر هعدتاو اناينب يب بأب 0 مرح وهو سو هيلع هلئا ىلص

 1 ن رك هعمر لخادق نسا نم نكي لو هلم ةيرادخل نفاع قي هلق

 ينا هل .لاقف :ءرغب تناواهللا وسو ل اقف بانل قم تيك دقو ءارغ كنان ىلا
 كوي كدر كر تر 3 ناناسملا ك0 1 يس
 ناك ىلا يا اسما يالا هر رس تر ل ا

 سعاشلال اق دك ىعواا نيم رعدلا سمح نق لاقي 0 يخرف 8 نسدلا|

 م م جدلملا ف قلاو 5 ا سس ذأ ءايرصلا وبأ رفد

 ارو 5 ًاديع وعدت 1 وسم اهتيسحل ةروفصع از 5 ولف

 ىباراا دج هنرق ىلع دمش عاج لإ نال ةسامح ةعاجتلا تيم ىنح كلذ 0

 اويهذ ممن 1 ساخدا ىحدسا ا مثل برعلا نم 7 ناتي سامح وحلو سامح وحل ه

 رفصو رفصاو رمد رمح لاقي 6 كاملا ١ عمج 5 هلع هنأ ىلا سم دحاو 0

 مو كفاحلاو لا لاقي م« ءامسالا عج 6 مدا هنأ ىلا سماحالا كا ِف اويهذو

 هي-١ بئانذلا ال بئاوذلا نالف ونب ملوقك ًاريثك تافصلا باب ىلا ءامسالا نوجرخي
: : 5 / 5 

 ديقلل ممدالاو 2 دوس ال اك اعمال باب كا تافصلا نوحرخي امي لفاسالا ال يلاعألا

 ءامسالا باب ىلا تجرخا لصالا يف تافص هذهو ضرالا هجوىلع متمنملا لمرال معنالاو

 : لئاقلا وهو هظاخا ءارعش نم كاما ل لك ع ساحو» ٠١ هأ هف عاف

 ك5 م ا يي ل الا دك السدو

 ل نباو يدنلا رانلا ىلع ناو ليسا كلناف ليقا هأ تكاقو

 ديدشلا لجرلا وهو سمحا عمج نما نوكي نا نكم دق ينج نب حفلا 1
 دقع لاك 0-00 00 0 ضب 2

 عادلا اوبال 0 ٠ اولتتقاو اود قت 5 | اساح وسمات م وقلا سماك نم ساح 22 روح

 كلالذ لعو رح “ هو سا نم ليقو هدو دنا و هاا نك 0 كا عشت 5 0

 : يالقلا ١ ل اورسف



 ءالعالا يناعب مالعالا م

 لففلاولوا ل 0 ا ”الاقل) ةقفناا قيادصلا هياع 0 ا هقح يف ل يذلا قيدضلا ةلاخ اخ نيا

 لمدخل ام وهو ثاثا اذر ءاصااذا اا هات نم ذوخام هنا ليقو.ةئ الا( ةغسلاو أ كعم

 ل تر ١ ام ال 2 كد عاتم

 لثم 2 ١ نايا 2 ل ءأ 8 اا ل عربا 001 ُي 1 كل مرت الا

 000 لجرلا مرث لاقي يرهومجلا رصتقا هيلعو ةينثلاب صاخ وا 51 رلاو ايانثلا

 وسلا نإ تا تيدلكا ؟ىفادي مرا ناك هنا نر عرف ةفتصا فاقدك اهكمو ءاعرت اقوا كا

 نيدمحا مرتالا 1 وبا بقلءرث الاب و اهنعمم دع هنم مزلي يذلا الكا ناصقنل يا ءامرثلاب

 1١" ةنس ىقوتملا هبهذم ٌةادر دحاو ل2 نيد ا ماقول خلاف اطل فاك 01

 الورك الا ةرهريغت م 82 زا الا مطجتملا وهف مرفالا اماو

 ءائه ىننالاو تايعاب رلاو

 ديلا وا نذالا وا فنالا عطقو نحسلاو سدحلا وهو عنااك عدجلا نم : عدجالا

 نم ءاعدج وش و ) ءاعدج ىننالاو ةكر عدس 5 نيب د وبف هعدج لاقي ةفشلا وا

 قورسم دلاو ةيما نب كلام نب عدجالا هب يىبسو الفلا عدجالاو ( يط نوطب

 دبع هاتف هع هلا يضر تاطخلا نين رمت دعما ريغو ا ++ اةعلسل قوحملا ٌزيبكلا ئناتلا
 تأ مشو هيلع هللا لص هللا لوسر: انت دح نمحرلا دبع نب قوربسم تنا لاقو:نمحزا

 دز رد نيا نوح وعتلا دع نبا ناوزكش قاويدلا ف همس ناكل نان عدجالا

 ٠ هحرش عم سوماقلاو

 سمح دقف دتشا يش لكو دتشا اذا رشلا سمح موق نم ميت نم نطب : سمحا

 100 00 ا رق مهنم مهنيد ُ : اوددشت برعلا نه ل انابق سمخاو

 اذا ةساعو هج رداع ىالا قاءعرلا سمح لاقي ةساجلا حرش يف“ كناردب اكون

 0 و ةعازخو ا عل 0 نيل ع هزة دعشا

 تراقب ال اهديك اذان اوناك راهن اواي رطاوحا كيس مددشتل اسمح نوعمل ةعصفص

 00 هرعشلا ناوفعت“ال واود نم ةنوفصيإ ال يا نمسا| نوالسي الو. طقالا

 اهروراطوااقنرإب در درا كل دنا مارب نمي تلودبلا نتأيندلل 1 ءاهنا ناوموتكي ةيلطلاخ ا ةلزغا
 هنف هثنب روظ يس ابقن ذْحَخا ردملا لها نم ناكن اف جحلا لبق مرحا اذا لجرلا ناكو



 مهم مالعالا يناعمب مالعالا

 بعشلا يل والا : تاقبط تس برعلا باسا تاقبط هريغ ه يدروامللا نع ا ل طعالا

 لا لانا 8 يب نادك ل انابقلا هيلا تيس لا | دعبالا كلنا وهو نيشلا 6

 1 ابق ىلع عملو رسضفع»ذ هع 0 هيف مسقنا م ِش و ةليقلا ةئانلا: دمله نعش

 نيعلا رك ة راحل ل محام للئابقلا ت 00 اها يفاساس الا ا دل

 00 د مدت مل هل دك .ةاوقلا جاستا ةيفيرسقلا اها
 نو ىطب ىلع عمجمو م 3 ف 0 00 راعلا باسنا هيف مسقتا ام يف و نطيلا

 ةسداسلا ٠ ةيما يني و مشاه ينيك نطبلا باسنا هيف مسقناامينو فخنفلا ةسءاخلا ٠ نطباو
 كلاع يأ ىئى نبذ سابعلا 0 دخفلا تاما هيف مسقنا ام يفد ةلحملا داصلاب ةليصفلا

 نوطبلا 23 ةراملاو ذاشالا عم نطبل و لئاضفلا محي كك لاف لئاص 0 5 0 5 2 ا 0

 هنا الا انذدص نع اجراخ ناك ن 0 اذهو ١ ها لئابقلا عمجي عشا ياعلا عمجم ةليبقلاو

 . 00 نم را
 5 ع
 0 دي اقل ىلاعت لاق ىعرملا وهف ديدشتلاب ”بالا اماف قفخعا با زيغصت : يلا

 نادر هلا 22 نع عاق ةالل كد رد نبا لاق اذك( كا ١ !نلخم

 رعت تازو رسل اذه كلالوق نم با ريقحت نوكي نا زوجي د مخرتلا ىلع بأ | ريغصت نو

 هدب ْز وبأ 000 وهو تابَن رسل موفن 3 انف م لحجر 3500 روحت 0 ءاوبا

 ايحاون همله ةأضلا نطاال 0 1 لكوت ذاك 5

 ن5 نكلو رقحي رداع كا لوقا كيمو تيرا دعم ءابإ ريق نر 2و

 صوقنم بأ بأ سيتلا ىلا سوماقلا حرش يفو ها رقح م ا يا ءابا يعم اناسنا

 ةيب أزاعو وبأ سويت نما ا وف هك ىورالا م اذا هأبالا نيب يلا سيتو

 ها عقلاب ايالا منغلا كحل لوقثو ءاوبأو

 نم غدالاو بضع وه متالاف نيدر ءشالا لاجر نه. غرالاو مغدالاو : تالا

 نم عغرالاو اهريغ وا ةعفس نم هنوا فلاخي نول ههجوب 5 نا وهو غدا رس موق

 0 يطور اجا 1م تاركا هعص | يا هفنأ 0 عرأ فوق هنمو بارتلا ماغرل !| لدا معرلا
َ 

 دبا عاتملا وهو تلا كانا م دام 5 2 يب 0 ٠ ةليبق مسأ : ةناثأ

 ياعم مط م دلاورسا جيتفلا و 5 ( ندح ىلا اعاتمو اناث ىلاعت 0 وس كلذكو



 مالعالا ياعمي مالعالا مو

 ا معط لع لطم علا 01 مدا 5 و نامتحاب هحرشو سوماقلا 1 هأ

 سافالا هيف لاق ريمح كولم نم كلام شارب هذ يمس هب و

 شارب هذ. صاع كاملا وخا دن ٠١ للاو لئايفلاب"سانلا العذق

 نارينلا م 5ك 0 وه ةاجلا ءارعش ع نع ال مدع نيا 9 دريبالا

 ها حرش يف امرا ولظي وا كدربو درب| برعلا تع صاب هينذ فرط 2 يذلا

 كليفر ىا زاينلا ىدرنا دجا اضم دري لل اد ورب هيفا ىذا باحتلا

 تربا لأ وق 0 ريغشت وهو ةسامخإ ءا رعش 55 ردنا ب ليمز بارع 06

 ها وكي نا طرشن اهتزياب هتعشإ اذا ت رقعلا هتربا ع م و| ىدولص اذ باهرا لنا

 ةياغ دبا عسا هلعفأ سنح مسا 2 رغص» ال ردك كد كلذ هريغصت 2 ىدح

 وهو ريفا ن مه هدعبأ ف راقت د | عايشلا ٍف هةفص هله تراك فذ ل ُِ تاياغلا

 عانتماو عاونالا ىلع مقوت ترا لام اعلا نيث ل كلذلو مومعلا يف ةياغلا

 .٠ 2 حا 2 رمش ف 6 ريثلا هلاق لاعفالا ع ءانعماك كلذ 0

 هالصاو فدل دربصق ر معلا نم رغصا ةبأ اد وهز ريغصت ريبأ و 5 ا

 قا 00 5 0 كفاك كب كر 0 واولا نوفا إف ريب و "-- 5

 ش) - : لحل عا واللض: نيط 0 وه ىرتاذن .ىعلا لكابق نم نطت 57 ا ىزيأ

 . كي 0 ع الاف هيطبا لصا ردتني ٠ نيعيلالا ل اع قلعتملا

 ل دادعلا| للا ةيعسلا لع برملا ولع[ نيبن تروا دير نظفي ملو ف, لعو
 نيعلانوكسو ءافلا ميةفب تعش كلذك ناك نم ماعلا مسالا لوقنف هلصا يان اخا لهاعلا
 5 نطب م ةراك ء ةليبق ك1 لئابقلا عسل 1 0 اغا هنال ةليمقلا نم مظعا وهو

 دش يصقو نطب رفد هزاع ل رقو ةليبق 1 بعش رك ةليصق ء 1 م كا

 اي وعش 5 اناعجو ىلاعت 1 ا علا عمجو ةليصف سايل ن1 لح مثاهو
 توات 0 0 لاقو اورخافتتل ال م 2 قر ١ يا اوفراعتل 10

 رااعلا"تووتخ« نك! كش لك 122 , لمضاف ةعاضق نم 7 نش

 لهالملا كورلا كك اهلا نونافأ" "ىباحا توعد نإ يوق كئلوإ
 0 لاق كيلا هيف سف رويسملا اماو ٠ ل باسل ا 5 0 اكلذف
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 يادوح رح حل اك حوا و حو ل وح د ا ا و و ور ا وو و و ا ور و وي و 5 5 و ور هت ور ا ا ا ا ا ا ا ا و ور ا اة ا اة ا ا الا

 | للدلا مد ٠ ةفسيفاتلا عيب رة للغ ققاوملا "مخ الا نول ا
 وهو وم مومو مم رءومه مم ممم مو رورومر راو ووو مم مومممم دمع 2 م م26 2ع 86 868686686862888 .مقرو مو ممم و مم اممام لال م 27

 مالعالا يلاعع مالعالا

 مب

 لجل مسا نم .هفاقتشا كي رد لاب لاق هذفيبت مالسالا لبق ةعامج هب م نابإ

 ناباو هد رشد سوماأقلا قو ٠ هأ داوم الإ ناباو عطفا نابا نانابا مهو ناباب فورعملا

 ههمح وو تفعل هيلع 2 3 ةيلصا د 6 زمهاو 0 لاعف وهوا ل احر مسا ف ذرسوم 0

 نين داو داحتلا كك[ ركرريفلا ماج نىنارط قت ودب مزحو كلامنباو ينيمامدلا

 الفا نضام ناك اذان النزول لف نر هتحلا فيلد :قزولار 3 تنرصلا نتا هلا

 ليضفت مسا وا ( بارسو بامس هلثم نال لعفلاب اصاخ سيل نزولا اذه يا ) اصاخ نوكي

 0 وبف نآبا ف فرص فرعي مل نم ةغللا هما ضعب لاقو نبأ ةلْخاف سالت

 0 :ا نافص فكد سرت رعش يف ٍِق مهاب ةشربلاو 2 سشربلا : .٠ شربالا

 سرفلاو كلذ 2 وأ ءاريغ وأ ءادوس ىرخاو ءار ةطقن نوالا نم لي م-|ىصل | يف

 رافظال اىلع ريظب لما (نوذربلاب صتخ كالذ نأ تاغ !|لاقو 00 سرب هسشربا

 كرت تاف صربا ناكو برعلا كالم سرب ةعدح محم ةءامج شوب الاب بقلو

 ريغكاتاؤلالا نلت شوبا كل راكماو هنعادس ا ركل ا ني ان ل
 اماصا شربل ةملعت اذا نسيقرو نابيشو لهذ ما بقل ءاشربلاو ءاشرب ل و تاع

 :فتازعالا ةراذاوشا ضر دة را
2 1 3 

 ريصق ني رظانلا ءأرذ يثرطو ةرظن ةيشرب الا رصقب ترظن



 ضئارفلا لع يف سيفن باتك

 ءالع لضافانم يب رغملا يدنفاديغادبع ديسلا لضافلا ذاتسالاةرضح انيلا يدها

 نم هان دجوف هابوفضتف ( ضئارفلا لع يف ضئافلا لهنملاب ) ىمسملا هباتك ماشلا ا
 زاتما دقو اهتحاصفو هترابع ةلوب 3 لوانتلا بيرق نفلا اذه يف ةفلؤملا بتكلا مع

 0 0 كا ل تدرك هل ف نير ط هب 3 سو

 حييوتصل يف قاالق ايف ىف راك رام ىلا ةييمنلاب ةليس_ةقياوط ىو |ضئازفلا كعك ىف

 ا 0 هئانتق "لينا 2 دمع علا يرقرلا 1 سوتجارتكلا
 ٠١ ةنيغلا هتيده ىلع فلؤملا

 6 2 اسس ل مق ع د هلم

 نّثم هان دجوف ةينأث عوبطملا؛ س ومد 1 رعاشلا ناويد ىلع انفقو

 رعسلا فب رعت فج برعلاو ”غرفالا لاوقا ف ةمدقم ارد تترثلاو مظظنلاو عبطلا

 نم ف سدقلا يف عوبطم ناويذلاَو ةقيشرلا هعيطاقمو هدئاصقاهدعب دروا م رعاشلاو

 ٠ هئانتقا ىلع ءارعشلا ثنو ةفيطللا,هتيده انا 0 عبر عطقب تاحن ءا.. ماا ةكاعل 5 2 ع ةركسم (١ ص



 منو ] راكفاو رابخا

 عم هل ورأملو ٠ ًآنوتف عئادبلا نم هل ترك نوقزري ءاضنأ اولازي مل نيذلا هلا

 .٠ اًقيشر اظن هل نأل ٠ 9 هرعش نم فسالا
 توريب يف أشن هنا عم ءايزالا نسحاب ولو هنع ضيعتسب ال يب رعلا ناكف هي زاما

 ٠ هإدبم نم اًنيش كلذ ريغي ملو ةطوطةدم نيبب نوال ارششاعو ةيبرغلا ءايزالا رثكت ثيح

 لا عبد 2 ىضقو ديفملا هبولساب رهتشاو سردعلا نف ب ىلا الو

 ةالئان نيقارلا اهباب راب اكعحم سدقلا يف نيلعملا سردتل ةصصخنا ةيزياكت الا ةيلكلا يف

 ماقف'لاعلاو ءانهجولاو ءأبدالا:ةوفص نم مويلا مث تام هيلع جرف اةيلاع ةلزنم مهيذل
 ٠ مايق نسحا هلمعب

 لوالا لالتخالا نمز يلا اهيف قب و قشمد السا ىزكلا برت ا
 ابيف انليمان' ناكور ةبيارملا ةليؤدللا ق'ةناكشملا كعكلا بيذيتلا هل نا

 كي-دب نيب نوكي نا همي م اء ديقفلا تفرغف + كراملا رداقلا دع خيشلا

 هلمع مدخل هتءابع نع جرخي الف مظعالا دئاقلا يدب نيب وا ةيب رخل ناكوالا سنا

 ناك ثيح ًاساردم سدقلا ىلا داعو لمعلا كرت ةنس دعب و ةكتحو داهتسا ل
 .فسالا نك

 تلايخلا لاجر نم ال ةكللاو لقعلا لاجر نم اهبف ناكف هب كلا ة

 ةعكحلاءازآ ىدبا ناك مبضحب نم, اب اها وحابف مالكلا للك ناد 0
 ئرخألا نايدالا ىلا نظعي الف بصنتب ريغ هنكا هفالعم كش ل0007
 نواعي نا بحي ٠ مهلحنو مرات فالتخا ىلع هللا قلخب ارب ناكدقو ٠ ةمرح رظن الا
 ٠ هيلا ءاسا نم ىلا ىتح نسحيو.٠ هءادعأ ىتح

 فيرشلا سدقلا يف اني نغ (ايزاع يتوت ,نا ىلا, الماع [ىلاعمتايح فوص ادكشو
 ايقفنا ةنس وح نط ةنس زومت !١" يف كلذو هب يلتبم ناك يذلا ةدعملا “اذن

 افرفب ىلا كافحو كد بكوب اههف نفدو ةعلاطملاو ةيبرتلاو سرادملاو علا ةمدخيف

 : ماقلا لب وط ناكو ٠ ةعئارلا بادآآلا نم مهني هب رهتشا امل هفرع نم لك هيلع فسا

 ٠ هدقفب بدالا ىزعو هللا همر بنش هطخو دق 0 رةشا مسجلا قف

 سل ودقب ديشر : قشمد



 راكفاو رابخأ

 ف رو ةغ ذاتسالا موحرملا

 اب ةكفاجاد ياذا اقوردم نآك هيف فرشلا ءاضعا نم وضع دقفب انعم عجن
 هن ةأنح هل 0 لل هع تك نأ عيق رد ةدكاص هقيذص ىلع انحرئقاف 0

 الا 00 اذهو ٠

 بزذهتو بتك بيرعت يف ةلماك ةنس موحرملا ترشاء دقو لع بجاولا نم ىرأ
 0 يف هيبحم نم هراث | يصقتسا نا تيعس دقلو هتافد دعب هقح يضقا نا يرخا

 دنفا يبسع ذاتسالا تضوافف ٠ ايش مويلا ىلا لثا مل نكلد ليلا دعولا مهنم ناكف
 1 هتمحرت يلا لسراف ةلحز هنطو يف ناكأمل عمجلا ءاضعا دحا فولعملا ردنكسا

 نرعع هتفرعع ام ىلا اهتم.مضف ( ني رشعلا نرقلا هابدا جارت يف نيغلا ردلا ) هراتك دم
 ٠ هتينطو ينوهي زيفو هتغل يف ههلص | يف اتاي نعموحرملا ناك : ةلاجملاهذهتنثك وو ديقفلا

 0 ل هد لا اعدل( نيعاردلا راف 5١ كف تا
 نيفورعملاو اهيحاوضو كركلا كي مويلا نوميخي نيذلا تاقيرزلا برع ىلا ىتتنل يو

 ناعرف فو ٠ ةرحبلل سداسلا نرقلا ذنم اهيلا امو 80000

 000 ل لال رز ة رمال نول يحسلا نف . ييسر إس
 0 ةلاسلاب اوفرع ( مهيلا تدسن اهلعلو ) برعلا ةعرلم ةلحم يف توريب قدك

 . : مجرتملا لسلست

 0 ٠ ما 885 ةنس وحن توريب يف دو قي رز سجرح نب هلخت وه
 ةضهنلا لاجر راك سلاحم رضحو ةيزيلكتالاب“ أو ةيب رعلا نقئاف ةيسكذ .ثرالا هتفئاط
 ثيدحلاو نآرقلل اظفاح هءراب نم لق اههف اعيلض ناك ين دا هتغايف غبتف توريب يف ةفيدحلا

 ثيدحوأ ب اي اما اهل دهشتسيو الا ةدوغل ة ةكمب ريب ال اهثداوحو اهلاثماو برعلا :رافعشاو
 اك رتو ٠ ينم ىل رع بولسأ يف فاو هناوخا دنع ةريثك لئاسر هلو. ٠ لثم زأ ركشأوأ

 بنك ام امش 55١ قرأ زاج واو ٠ ياء نحل الو يمجتا ةنكل اهيف ىري ال نيصر
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 شو ( رمد ) ةيقينيفلا ةغللا ن٠ نوي وغللا اهب نبكتي و نوخركملا اهلحمت! يتلا ةضماغلا

 اوذخما منأاكت ياحملا هلالا مدنع وهو ( رامات )وا ( رومات )وا ( روماد ) فيرك

 0 ٠ ةريهشلا مهتراجتل ةطحم تناك يتلا ةنيدملا نع عافدلل هلانمت هيف هل تصح

 ٠ قاقتشالا اذه نم ٍشثو ةطيلف ةيررق نويل ليح فو - ثِبلار لعب ف 1

 (ةرلارر خلا تدب 3 ايل كدب ) لثم اهريغ نم رك ةيماو الا 1

 ٠ ةراغملا ىنعع

 مسا وهو ( انتك ) فيرحت (انطقو ) ءريغصلا ىعي (نوعاتلا) لمة

 (سوبنرفك )و (سوبب )لثم ةيسوبيلاو( ةنتكلا )في رحت اهناف( ةطوغلا )كل ذك ةنيبثحلا

 ٠ ضيا مهنم نيبشاج رج ا ىلا ةبسن( شرحا ةديدج]و٠ نيبناعنكلا نم نيبس وبيلا ىلا ةيسن

 يك و هاقسلا كدب يآ( سناروأ تنير و < ريصق عما شدا )رد هيا

 (نيرتفاا) و ٠١ ءايملا ةراكأ"نيغلا او ةمحا يا( اه نيعرو هن دس دال |

 (ههفلا)و٠ يرتشملا ءامسانم وهو مثددبمو ءادعالا تراض يا( ْسرتاراف )د

 ينتاب ايلصأ اهتاهزتتم نم( ارتف )و عوبنيلا ىنعمب ةيئانويلا ( هجبب ل و

 ا ليفوةنالولا ف طبل 0 00 ٠ ةليطتسملاىنعمم ( اركم (

 / روت كلل جات ىلإ ةيسا وأ( ارو |

 نم « سايناب »و ٠ ءاوهلا ةدوح يا خانملا ىنعم 00 م لبح لثم ةينامورلاو

 ٠ مويلا اهرايثأ ءانمأ نم وهو تاياخلا هلا لإ
 ىنعمب ةينانوي بش وا « فوحلا » هانعمو وسع ديفح مسأب شو 6 ٌهزملا » ةيناربعلاو

 « هزنتملا » في رحم ةين رع لبقو ةوبرلا وأ ةلتلا

 ٠ ريغصلا رهنلا ليسم ىنعمب رابب وح نم «رب وح » ةيسرافلاو
 نالاةبرخ و 6 ذاع د | هيارعلاى رقلا ءاينإ ١ كك كك 007

 ةب رحلا « نيب ريما » هي رق انيلثمو ٠ ةبب رعلا « نعلا ءاعنص » ماي ةأمسم ةزملا نود

 ٠ اهوريدت نيبنعلا نا ىلع ةلدالا نم اذهو ا نآك كوسم اهيفو

 ه هالك ةنس تيفوت قاقد كلملا تا كواملا سعت ما نوتاخ درمز 0

 ٠ اهيلا ةب وسنملا قشمد يف ةيئاربلا ةينوتاحلا ةسردملا ةسسؤم شو «م » 1١71
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 م0 بط اًنييلعا ةدهعا ةثالثا دب رثلا اناث“ دنع عماجلا قرش ىلا اهلثمو

 : هيف مهضعب لاقف نوريح باب ءارعشلا ركذ ام
 1 كو نضايرلا هز ايحلا مالقا قشُم ( قشمد )ركاب

 البرستو ىلعلاب رزأت ىنخم 2صصتخاو كلويذ (نوريجب )ررجاو
 ىنخيال كديعب وهو جارسلا ىنعمب(دنورح )بي لا نوريح لصانامهضعب لاقو

 هفيقس نوريح : عالطالا دصارسم بحاانص ل وق 'اوريح هب تصوم نا عا نمو

 اعل الو ف شمالا فاو انتا فطن ةيندم اهلوح كئاقسو دما لع ةليطتسك

 (هلر ناعكا سر فاد انا ةيرق نوريح ليقو

 ا وتلا نإ هلا تامواام ىف ناالخل ر لف نيطسلف نوريج اماو تلق

 ةنيدم لب عبرا ةي رق ةامسملا ( نووبح ) ف نوكت نا ىلوالاف فلؤملا ىلع ثفعحصت اهنا

 0 ليلخلا ) مساب مويلا فرعتو عبدا

 نمي ةقن اهيلاريشن 3 0 قشمد تيمس تى رخ 01 ماخلا

 مرإ )ةيبر ءلا اهئامسا ن ار تلا قارسلا نيعا) كامورلا سواي اها

 يذلاوةنيدللال ةليبقلل وه مدإ 0 اواقوب نيكولا مريعك كلل < و( كلنلا تاذ

 ةنيدم ) اهومس اهيف 0 الإ نق افا ال ا كشر 0 كا تال

 | | دعم زاانمو © ءزإ ىلإ مازآ تبزعوب هدم ةك تفذحل  (.داعلا تاذ ءالزا

 ا 1س )ار: ةيروس يداو ف ( ةيوبم مارأ ) نع اش انابق ( قتكت مارا )و
 يل دهان ( نوعاز كلنا )1و ١-1 ىشعت ىلا توستملا حالا ميهربا مداخ وهو

 ( مورلا ةرضاح 5 قشمد صهاظ يف ةنامرب مسا هنمو يدوالا نومار هلالا مساب 3

 0 ال ساد ركل كارلا ( كلم اى( ان سرر
 دل ع اأو 0 ةفورعملا ةيدقلا اهتسنك اهيف يتلا ءارذعلا يب رم ىلا ةبسن اهاعلو
 هل رز ةفورعملا('ةيروس' ىداو ةدعاق )او د 516 5 ءارذعلا ىنعمب قينح ا

 011 اكل( لاا اياقلا رموز  نرألا اني و. كاطسإ ف ةفرحلا
 اا و ايقئازعل ةرثكل (١( ضال [ةنح )ور ةفتكلا اه را فافعلال

 00 1000 ك0 2 ءاقلاا فنك تافاقتغاهيحارض وا ءاخا تايمست فو



 5/ ةبض# رات قئاقخ

 لودالا نامزلا يف ( قلحي ) اموي مهتمدان ةباصع ا هلا

 لسلسلا قيحرلاب قفصي ىدرإ مهيلع صيرربلا درو نم نوقسي
 ناك اعرو رصف وا ءراتم افا د انه ناي هر د ىدلا صب لادا كا ا

 - .سودرفلا وا هزاتملا اهانعمو ةينانويلا سوسذارب يا 831301508 ةككنع اًفرحم
 نم ىدرب مسا لعلو ٠ نآلا نسا عضوم وهو طالسقملا اضيا يمس صب ربلا ناك

 أهربخ تسي سادنالاب ةطسقرسب ةيحان ( قلج ) : عالطالا دصا مين لاقو ةمكلا هذه
 رجيا لحاس برق ةيحان ( ةيقيلج ) : لاق مث ٠ سادنالا يرش يف داو ليقو اليم"

 رخآ' ليلد اذهو ٠ ( هأ ) ٠ بْرْعلا ةبح نم هادقا ف سسلدنالا لاعت ةيحانا نم طبخا
 : ” قاطولا ىلا انينحو 2 لا لا م مسالا اذهل نيبقشمدلا لمح ىلع

 ازاحم هزجلا مسا لكفا يمس ار رك ةنذملا ىلع مهضعب هقلطا ح نوريح عبارلا

 ينعم ]16011 ةينانوي ةككلاف نيبنانويلل الكيه ناكمايا ريبكلا اهعماج باوبا نم هنال
 ناكو ٠ مويلا ٌنرفالا دنع اهروس وا ةسينكلا ءانف مسا اهنمو لكما وا رادلا ءانف

 الو ٠ ةرفون بابب مويلا فورعملا وهو لكيلا باوبا نم يثرششلا بابلل نوريج مسا
 ىلا لخادلا نيم ىلع يذلا قاقزلا يف :مهاظ هب قدحي نراك يذلا روسلا راث 1 لازت

 نالذي نام نأ ومع تانلا لوحلو هي هاطلاىلا ولا وهو تاجا كلل عماجلا

 سانلا ريسأ ةدمع الا ذه لعماق ةقورالا تناكو ديعلا كلذ. ىاوسلا 200

 217 فيش وم ىف لخأدلا نبع لع ةيئانو تاياتك هلوحو : تاناو او تسال سا

 ىلع لدي ةعيدب شوقت ( ايلعلا هتيتع ) هقنكسا ىلع باب هيف ريغص توناح راسلا ىلعو

 : [ولعبابلا فصن نم رثكا ىلا ةميدقلا عراشلا ضرا ةحاسم نعتعفنرا دق ضرالا نا

 ناؤع يبا تب هيض رباتك ترا د وتنمو ب تك 250023
 ةرفونلا باب ىرم عماجلا ىلا لخادلا نيمي ىلع يبهذلا رثبلا راوجب ةي رهقلا يف يوما

 تلا شا ىلع نك ةينانوي ضو كلا ريمرت دنع يب رغلا رادحلا ٍف ترظ ) نوريح )

 كانهو : كلما قودنص نبدا يوفر ا رغضالا الا رود ا

 ءاروةينانوي ةباتك تب لوا يف بابلا نيمي ىلع يردردلا تدب ينو ةرهاظ ريغ فورح
 ٠ ةينانوي ىرخا امك ري لا ع ف كلل دك“ تالا ىلا يدوي قددلا جردلا
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 اذ يقل نم زيفك اهو 5 دقلو © ةسصخلا*اهعاطاوذز همست هرقل لو ةرهاملا ةلكلا
 : هلوقب يرئملا 0 مسالا

 اكد اك 0 طم ك1 فوفو ساس تدبا دقن اما
 اذإبلا هنثن نامزو 00 دإب نم نيعلا تال تي اذا

 عي جرفالا لقت مهنعو 1[ 65 هك نوتانويلا د مسالا اذه نمو

 : يف أيس 5 اهتاعانصو ةنيدلل
 الإ ه4 اديدلا ةطانرعا نع انحل ازينق الا سلف.( ءانقلا ىشياد ) انلوقاماو

 الل و ل قم دز ير ولك نم اوناك اهباكسم نال («نيلدنالا ارا نت

 اهيلعل املا حلثلا لبجلو اهقئادحاههايم ةرثكلا مل انكساه ور اتخاف براملا ىلا هد نم عم

 هلوقب نيقثم دل نيب قرف ةلاحرلا ينانكلا ريبجنبا نكل و٠ ةيلصال ا مهتنيدمم هبشا ثناكت

 الك تدر دفعا كابالا اه (كيرقلا ىلا
 ايملإ» هي يو :٠ يرغ رامالا ك2

 اا يب 1 رصاح ال ليبص نب: نمحر ا "دبع رغبت يف اثنؤم امنا دروو

 : هلوقب ةنيدملا هذه نايفس

 امنوكي شيج ناكل اح ريخ ىلع انتاب انع نايفس ابأ غلبف
 اهنيح (ةقشمد )يباب نم ناحدقو يّترن ( ةقشمد ) يباب ىلع اناو

 هلصا ىلا اودتهب لف نيريثك نع ةلكلا هذه قاقتشا ضمغ دقل < قلج كاانلا
 كلة انك انيف د 1 اهانعمد |1111 فب رك هنا ( ان اما ) هارا يذلاو

 برقو ( ىسيع ) عيسملا مآ يره فأر ةسانك ا لحلو هريغو 00 هركذ مسالا

 ا ا 0 امقف ٠ 0 «أ نماز ف .دودسملا ى ل

 ىنعمب ( كل ) و ةدرووا ةهزيا ( لك امه«نيتك نم ةيسراف ( اهباامإ )و( ىأج )
 اهدايف ء ضلا نع او ودع م اقطرع لل - 00 ةيامااهاتم لمحه نوكيف فلا ةئام

 ع د نك يارا اذه لو. (ىلج) اولاقف ف رمختلا ءاللا ارعت او سسك .ىل

 3 نب ناك نمر ىءةعئاش 0 اليل سداسلا نرقلا يف اهوكلعما نيذلا

 :كاذ ذا قشمدءاكح ةنسا فلا ةنفح ل ا اهب فص وةديصق يف ,سالا اذهباه كف يراصنالا



 6*8 ةيخي رات ق

 ىناقلا لع انبم الماك انيرات نوكبل صيحتملاو قف سي قنتلاو تلا ىلإ ايما كل

 ٠ يهسح هللاو دصقلا نسح ريغ ىلع هللا كاعر اي هوامحت الف ٠ ةغمادلا نيهاربلاو ةنهارلا
 هي

 اهتافامتتشاو قشمد ءاوما

 لت جيععأا يراتلا ثيس *1لا ضعب قيقحت ىلع ةلادلا ةيخي راتلا دئاوفلا نم

 نا يف ةميدقلا راث الاب هندكا ىف اهئابم لوصأو ابيناعم ةفرعمو ةعدقلا ءاعسالا

 ينو ةنيدملا هله ءاعما ن الا لاحأ اذه ىلعو ةئاطلا ردق نع اهنم برقتلا وا ةقيقتحلا

 - ايدخ: ةعاوبطملا ( فعالا مي“ 7) همعوشوم ق١ رورششملا يادتشتلتلا اهل 2311

 خا .٠٠ ءار رذعلاو نوريج اهتيمست راطعملا ضورلا يف كحو قلجو قشمد

 اهوطتخاو اهولتحا نيذلا 3 مسا هنال اهئامما مدقأ مس الا اذه نا - ماشلا اهلوا

 الو ردا لا اعنا للا اظلالاارهذ ٠ امر ايريس
 با كش الب وهف مدا ةئلاربعلاب مانع قدما“ ( ىشمد ) نولوق الك عمنا ىتح ةماعلا دع

 مايا يف ةني دملا هذه ددع يدعجلاةغبانلا دة دلو ٠ اهوريدت نيذلا ءاب الاب مماو ءاعمالا

 : ريعملابطاخي ةغبانلا لاقف ٠ ابعقاوم يف هلحرةباصاي يريشقلا ءاسهإلا اريل

 الانموأو:أمادتقا.عاشلاب كة زراف. ؟"7ةرواق( ءاقلابا) مدق) نكت ناذ
 الاخ الو اع لح نكي لف هناا رد 0 ٍبجاخ نكي ناو

 ٠ ًازاحم لكلا مماب :زجلا ةيعمت باب نم ماشلا دالب مساب 0 ةمصاع ةيعسل نوكتف

 دالب يف عضوم ماشلاو ٠ مال ئراخ قف يف ماشلا لم الطالا دصارع بحاص لاقو

 داللا ناكس عم مسالا ا ندي وهو ةرويشميربت اف هل ءاقل 7

 ” ةاهوذت يتلا ن الو الا هب - د مهر + يف هول نيذلا

 هذه كب برقالاو ىتش لي وات ممالا اذهب نوخرؤملا لوأ دقل < قشمد اههناث
 كلذ لكلا زان ان 1( ةف سل راق ةيادك ىان) ةيمازأ وا ةب دوا ايما ةيهستلا

 ىفمور(اةسدقملا ادب رمل هقللا ار 2 كفار كااتخللا ه1 ) مساب ةنراعلا لت تاباتكو

 ٠ ةعقاوو ةلاز يا( ل



 ةيخي ران قئاقح 2

 يتشمدلا انحوي بقل هبو هضرا يصخل ( اللا ) بهذلا ىرحم مهتغلب

 ٠ هتحاصفل ةدومالا ةلودلا مايا يف اوغبن نيذلا نيبقشم ةمدلا ءالعلا هأمدق نم

 اهباوباواهروس قبو ةمخح ةيتليدح باوباتاذ عسل ةروسم ةنذللاو

 امدنع ةنيدملاافم ناكسلا لش( 550 ) يرصملا اشاب ميهربا نمز ىلا

 ل ا ورا اور كلا نايف ويش ريمالل نانبل اع عم هللا ةباوب نم لخدو ابقأ

 اع در :”قدبحو اه روس ا طلو رفتسكفل عنق 05 ةعلق عناكو نيلغالا نمو

 , ةدلا رع يادلتام ايطعأ ل ارت الو. ةطساوتملا ر رقملا قدك دفع كلانا

 نيسمح نم رثكأ ت تناكم امتاز ى م امم ةنيدملا هذه يف تافلؤملا ءامما تعمج دقلو

 عبط ةريهشلا ةيرهاظلا هتك جال رطب دهر نور خر ك2 خيرات اهربكأو
 ل يد تافلؤل | كللول قهر يدكك يف تبي رو: كيفما دوس كنار لا كاك ةسهشللا
 0 ود لاخلا ا ةايقت ع لقتولحاو لك كلو ءابع ارجو نارا شق مالا

 لاكشالا يب و مداعالا ريدفت يف تحابلا طبخو ا 9 يع ضح

 ةضراعمو تايداعلا وا ةميدقلا راث ”الاإع انشردو خيراتلا ةغسلف ىلع اندمتعا وأ انيق كنوع

 ا الا حع و هار الانا عدا خرؤلل 0 كلذ ين:ناف ابفاقتشاو تاغالا

 حا ناي راتلا يف ميظعلا بيعلا نم » : لئاقلا نايقوا رد هلو ٠ هلاوقا-ىلع نوت الإ

 لوق ىلع بقع يذلا 7 ولا توقايو ٠ « نهاو يلايخ وهامو تااث قيقح وهام نيب

 * 21 اموره هصنا اه(: 1١ الق اقعنشا خقة ع هاون ناؤجبص].ةلكطلب لست نم
 هنال : لاق ٠ روفصعلا ا هأ ليق نيح ا فاقت 0 ْ,

 للا لاضو ايلي ل اك ليت طاف : هل ل 3 ا

 لا تام !ةدعرب ةسجول المده قيممأ نع !(ءاقلؤل ل ا 0 :

 تقولاليل عش اهي ,دق ىلع اصحمم يل اعوضوم قشمد خيرات ذخما نا يملعلا ممحملا اذه

 ناو كانالا نيل قا مهلا باححي روت ا عرذلا هيلا 0

 ضومغل يالك يس ةيمجمالا مالعالا ليلحتل الا ضرعتا 507 كواوطل

 اهيا كفطل نم ايجار ٠ ةهادبلاب ابكردن اننال ةيبرعلا مالعالا كرات 0

 مي راتلا يف .ةنيدحلا ءارآآلا نم نآلا هنوعمست ام سيلف ٠ تاوفخلا.نع ءاضغإلا ماركلا
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 قشمد

 ةي روس ندم مدقا يش ةريضاحلا ع 2 مالكلا عوض وم هلع قضمد ةنياذم نإ

 ابيصخ فول هك الا هده لنا كماقأ 3 1 ىلا ترحاه يف ج١ لئابثقلا نال

 نوبارتساتا لج ماجدق تين ةس ف كلدا ناساف نورس تفر ا
 ٠ اهلوحو اهيف اهراث ا لازت الو ( يرجحلا ) ينارظلا رضفلا يف اهرواغم ركذ خزؤملا

 اذعام ] اراث"ابمشناو ةنارؤس ندك_ ورشا مدقلاىزدكي ملا هي دل د

 دقلو>اهامااهر دعاوي ت اشر كلااه تك اوت[ ريح اهابعاو ادع اهدار ( كلل

 داليللر شع عباسلا نرقلا ذنم ا 0 كن ركلا زق نا اهي

 ةعدقلا ةيخيراتلا هكتلا نمريتكو ةاروتلا اهي 55 نينرق دعب ةنزلاعلا لت تالسارم

 وع واسم ل ا قرد اك دق ثور طرت ماع نافلا يورلا رجلا مس نع اهولعو

 منيذل !نييحلاصلا ىلا ةبسن ةيحلاصلا لبحب فورعملا نويساق لبح : 20

 بايلا جيران 0اس[ دم لإ نيبال انا كيب ابكلا .( م 07
 مهيلابسسن يذلا 0 كلذ حم ىلا ملاقتنال م م هيلا مهباستناو هيف 00 اينما فارخلا

 0 فرش و٠ مادقا د * ان 1ع يسابانلا لآ | مويلا فن 2

 ةمقلا ) نومرح لبحب يدق فورعملا خيشلا لبح وا ملثلا لبج يب ودجلا برغلا نم اضيا

 هدا لع لويمعا قلدنا هاذ يسال هس مدق - .٠4٠ - ىولعو ( ةيلاعلا

 اهنا ةهار ال كي كلل تافيدعم ء ةره امه ذو هنا رغلا و ةيقرشلا ناتطوتلا الو و مسفلا

 ( يدوللا ذأ درابلا ل! ىطزن ىرن اش تاتي شرات لس ل
 ةسدنهب ةعبس ًارهنا اهيلع عزوتي و ةنيدملا لديف ( عوبنيلا ) ةجيفلا رهن هيبلا مضني و

 فترانويلا هام كلذلو اهئارحا عيمجب ةنيدملاو هلوح يتلا ضرالا عيج يوريف ةعبدب

 هنأ ليقو دهازلا ةيدمح ديس نب 5 هلئزلبا ناك اص 2

 ةيلباتلا لدفاع رن ترض وان ميسم شمالا يا
 ل : ارازاف شم دىلا أو رحاهو مدالب 2: وه ةعاج] 0س ةينيلصلاب ور ككل مايا يف



 ةيضرات قئاقح ني

 اهياع ىقتلطا ينلا يشو ةلطض رتل هيون ( زو ءاحو كح ةيكاطنا اهندم تاهمأ
 كالو هذلاو ("0عا6- 51/112 ةظ بدرعت ةفوحم ا ةب روس مسأ نورخاتملا 3 1 دكلا

 5” ةفارلا يداقو كضم ضروا يف لمعلا يداو ا ا 2

 روص يب ون ىهتنتو "لاش ال لخدم نم ىدتت هك قاد تارفلا يا

 11 قش رسل يدم كلداو ادت تمد ةيلغادلا "ام تان نمر و
 5 خلا ةيروس ( اهثلاث )و ٠ روصو ءاديض# كورس 20 1

 ها( ضفخلا ) ناعنك دالب مماب اًممههدق فرعام اهيف لخدي و ةءروس نم نب ام شو
 00000 ا جاوا ةسدقملا ضرالاو ناشملا ضرار قال كاب تو ( نيبرمملا نلمس
 ب شرعا ىلا لاش ةلوحلا هايم نم دنمتو جرفالاو برعلادنع نيطسلف مويلا

 ةي ربطو ةرصانلاو ليلخلا كيسا نوربحو فيرشلا سدقلا وا ٍيلشروا ةيلخادلا اهندم

 شرعلاو ةنغو افأي و افيحو ءاكع ةيلحاسلا نيف ىلبانو

 ورك هنآَم عبس وحن بونجلا ىلا لاهشلا نم ءاعمح دالبلا هذه لوط لدعمو

 اهتحاسم عوم نروكيف نيسمخو ةئام عب را وحن قرشلا ىلا برغلا نم اهضرعو

 ةس# ىلا نيدالم ةرشعنم يدقلا يف اهناكسددعغلب و٠ ةعب رم لايما - ٠١6 وه

 م كيش يد 20 اناس دع نيف: نينيبللا وداع آل ويلا وان لرقم

 دل وقلة رس عرب دق سلب انلا :يثلا ادع عاتلا هددت دقلو ١ رم
 داهتسملا تارفلا : ضرا ىلا 0 0 ماشلا دحو

 دارك دا ىلا نس وسط لولملا

 دال روم فاخر لك مانتف 11 راه ىلا لك افا

 نيماسنبا وهو ( عفترملا ) مار ١ ل الان

 2 :نيبنانويلا ع دنع 1 اسال "لاك ترش يذلا لب

 كلذ «موراخ بر لاو“ ةيروسنيمسقلا و دفان نس 20 الوادعي عشا

 ا !١٠ةكاطنارداغامل لقرهكاملانا رطقلا اذهنعرثؤياممو٠ ماشلامسااوبلغ

 ع اق ةينان ويلا هتغلب دالبلا عدو (٠ هضر )ب اطخلانب رمعمامال | ةفالخ دبع فب رعلاهتش رثا ىلع

 قشمد ميدقلا ذنم 00000 ةيروس اي مالسب 1 ( ةيروس هزوس )

 ع و 9 ا 3

 اضرع لاقي 9 | رسج نمو



 ةنزحم رات ىئاقخل
 0 0 .٠

 من قسمد ع

 نكح 0 اهقاقتشاو قسمد ءاوما مح قشمد 0 هب روسو ماشلا دالب 2 ةئط مآ

 . ٠ اهنارمجو اهتراضح د مهسأنجاو

 هب روسو ماشلا دالب ف ةئطوت

 يذلا واو لرقم لك اهمع تان« دولبلا كي كلا ياذا

 ارم لكك انف ةدعق انما 1١ اقف ةمياطلا "ري ةاحا ذلك

 داهبلا ازد رانك راو ضالة يامل

 دافزلا' + تح نحل :انككف :٠ الللي كورس
 دالثبلا زيه لفحلال دانت 1١ تءايعخاب ماجن 0

 همسا يف ليقف ( ةحار ) حون نب "ا انسي ةهلوتشم د وعلا ءانخلا ذقن

 يانا رش + اليت [لجو © ةئاقنلا هيف ركل تاغللا قال ءاشن نيت ذل نال ماشلا

 أوأرف هوا نيبنانويلانا:ليقو ٠ اهيلا ةبسنا ةنروس يعم ( رئت ) روض ةديدم 2

 تلدناو :ةذعللا كيد ا ةيروشا ) اولاقو ايلا هوبسنف هنوؤش نولوتب نيب روشالا

 خرؤملا سون ودوريه مسالا اذهب يي ٠ ( ةيروس ) اهيف ليقف ايس نيشلا
 مة رفال اواهمدقل ال انلتسار ةكآ ماقلاا نا ىلع“ ٠ انموإ ىلا نيبقاعتم ناعسالا وب لا

 ٠ ايهشم يناثلا نراه عشا

 ةباواوس ( ذل 1 هام انقا.ةرالث ىلا يعيبطلا 6 بسحب مسقلأ ةنازوس تناكو

 نمو ايبود ةامح لخدم دنع يهنأ و الامث نسروط ل 0 نم ”ئدعت ينو ةيلاشلا

 انيزوع ءانعا ' انها فزاعملا:زاوتكسا ىدبع :ذاحتالا 1 هاقلا يتلا ةرضاحملا( ) ١

 ءابدالاو ءازعلا ةبخل ىلع ا ل ا عما ةحدر يف

 هداف نيالا اوم | نرنن ناقتي( لملا ةبلطد



 وبا ىهاظلا كلملا ناطاساا انال وم ا في رش | مودسدرع درو هناب ل لوقت 10 هملاس حر

 تامل فانا قررملا كلعجلاو عقعلاو رغلاا اينمو نس و مما ناطا

 عورخلاو ىلقلا 0 اهيف ةعبارلاو ةلداعلا ةلودلا 1 ف اذهف | لاق . يرصملا

 ٠ زعاملاو سماوجلا دولحو ساقلقلاو

 لثم مفر كيس كلملا نم رداصلا رمالا ةروص ماخرلا ىلع شقنت نا ةداعلا تناكو
 يومالا عماجلا باب ىلع اهقصلاو ةماخر رطط ديعس وبا ىهاظلا ثالملا شقنف ملاظملا هذه

 طا تاكو 2 رك حلا رع ءاشلا تنانلا ناكاذم ل اطلب ةحادللا دع ف

 ةماخر : ىلع تال سشفنو لأملا 5 0م هيا سدقلا بانل ىجحي نآك ام سدقلا يف

 راجتلا نايعاو ةكم ريما ىلع ار يل طا 0
 بلح ةعلق 5 باب ىلع ب بتك 741 ةنس يفو ةلودلا نايعاو اوحم اذا ءار ءالل مداقتلا ن

 تيل مهنم نحت نك ا لا ةعاشما هنوعتم ام رححلا يف 0 عالقلا نم

 هاما هدهد سلا كا ا معا رشع دحا كلذو يدندملا ٌةافو دعب لاملا

 ١ نارود هدلا ماياتوافتلا اذهو شنط ةعلق طناح ىلع كللذل منع هعاملاب 3 ميظعلاب

 ا ارجل رمزى سالا ردع 0 اريغك وأ 0 هب ارمثلاو ا

 ب رثكو ًادوقنو ةكس اهب برضيل كمملا ىلا اههلستو ةضفلا وا "لق اذا بعذلا ممجي
 رمممو ماشلا كيس سانلا باصي و ًاريثك لزني مثردلا رعس ناك ىتج ةضفلا شغ مهمايا
 نوشغب اوناكمبكولم ضعب نال ملاوما ثلث نورسخي اوناكأم ًاريثكو ةحداف رئاسخب
 قاروالاب ةبيصملاك مديعل بهذلاو ةضفلاب ةبيصملا تناكف بهذلا رايع نولزني و ةضفلا

 00 لودلا تناكدقف بحال و٠ ضافخت او عافث رايفموي لك اندبعل ةيدقثلا

 نيلوملا غلب وهو كالم اهلي صني ىتلا ل ودل اوةرقتسمدعاق نوٍدب طبختن رايدل اهذهيفهل آو

 5 ةلغملا كلاما ةنطلس يف مقو اك اذهنم رثكا اهمردصي ال هرماكيلاملا لو شو

 قعزي وهومايا ةعبسو رهشا ةيناو ةنمسنبا وهو ةب ونلا سرفهوبك راف رفظملا كلملانبدما
 ضررالا واق و هعضررمل رمح ىف هه وريبكيلا ريضقلا لغد ىتح ءارمال هما دق كي ثموءاكجبلا رم

 : ةاص مالكلا ٠ نيعلال وحاراص -ا راصو لفطلا تهبتاس وكس لا . !تقدالو هماما هماما

 يدرولا نب ارت(!



 مع اسال ىف مانا اخ
 را ك0 نيا ا وام ميسارم تناك فاه دعب تاج يتاانيبناؤعلا كرتلا

 نيبالم لعن هرداصي اوناك نم ءارمالا نم دحت اذه عم نكلو بئارسفلاو موسرلا ضعب
 اهاياعر نع ففخن يفلا ةلودلاو ٠ تماصو قطان نم ةورثلا بابسا رئاس عد ريناندلا نم

 دمؤملا كلما ناك دقف ةيلاملا اهترادا ةئيس ةلود به كلذ فالخ ىلع لاعفالاو لاوقالاب

 بلاغ اوبرخا نيذلا ةاصعلا باونلا رباد عطق يذلا وهو ةيءرال تارداصملا ريكي
 ٠ ديراجتلا ىلا جرخي ناكأمل ملاظملاباوبا نم ةريثك ءايمشادمانأ ف تدحلاو هال

 هكا درا ه1 ه ناك تالملا وا ديراجتلا ىلا جورخلاو
 ناطاسلا درح اذاف رانيد نويلم فصن نملقا ةددرجتلا هفلكت الو مطاوما سانلا اوبلسيل

 لصتال نيب اله ةرمشعلسسلا اذه يف كللذ نك فوردضللا اك ظل 0
 : ٠ نيكاسملا اياعرلا نم اهلغم يبجي يح ناطسلا هلاوع

 كلت ةلاح نم الاقم هدرون ام وهو موسرلا نم ةفلتخم راودا يف ةوالطبا ام هلم نكو
 ناك امو لاملا رد رهش لك يف هراورلا لع | 2م نك هلطبا ام مايالا

 امو 0 بات نيع يف ململا نعو ةلايكلاو لالغلا ىلع ةرسافسلا هذخَأ

 اهنم وا ةلغب ةالولاو ربلا ةاضق نم ضاق لك ىلع ىلوتبامدّنع سلب ارط تئاثل ادرقم ناك
 ةاكزلا رظان ةفيظو ملاظملا نم لطبا ام ةلمح نم نووالق روصنملا لطباو ٠ مرد ةئاؤسخ

 قج هلام مدع وأ لاملا بخاص لجزألا تاما ناق هناك لام هدنع نمت ذدخؤي ناوهو

 قب وأو هبراقا نم وا هتثرو نم وا هدالوا نم ذخؤي رتافدلا يف هيلع ررقملا ردقلا تالذ

 باب لخدي لمح لك لع دحَوَي ا ام ل حالص فرشالا لطباو ٠ دحاو مهنم

 نع بئارضلاو سوكملا لطبا لب سكملا نم مارد ةسمخ ممقلا نم ىشمدب ةيباجلا
 مويلا ىلا دو ٠ ءاصحالا نع جرخت ةلمح كلذ ناكو ماشلا عيمجب ةلغلا فانصا رئاس

 قئاثو عبرا برغلا نم قشهلل ةيمأ ينب عماج لخدم يف ةمئاقلا عيرالا يرا وسلا ىلع

 يابثياق دبع ىلع 877 ةنس ىلوالا رات 0 ةقيثو لكت بتك سوكملا لاطبا يف
 اهريغو نيحاوطلاو قاوسالا ىلع ررقملا مسرلا اهب لطبا ةيماشلا كلاملا لفاك يوازَمْا

 نب ديعس وبأ سهاظلا هب رما امم شو 0 ةنس تتك ةيناثلاو . وشم سوا ل

 ةغلاثلاو اهريغو نطقلا عرفو ةيدرالا عرفو ةيصملاة شالا ىلع سوكملا لاطباب قمقج



 منيل اع ءالثلا ةيابج -
 تماقل ديرافملا نايعا نم ةعامحو ءاسمالا صاوخ ين فارسا عقي ملول : هواع ىلاعت هللا

 سراف فلا ىلع ديزيام ديرافملا ةيشاوطلا نم اهيف نرال سراف فال ةعبس قازراب
 نكمماو عود فلا رشع ةسمخ ىلا مرد فال ا :ريشع نم ماعلا يف لنم ادهاولا لصخي
 ماقي ةعلق نودرعشعو ىلا اهامعا يفو سراف فلا ءازحاالا صاوخ رم مدت | د

 عفتري م ةريثك ىرخا ةلح وهو انزل عقم نع احراخ اهيل سم فلدرإف اهرئاخدب

 انعاجملق ىلا 'تاياللا نئاس نم ناطلشلاب ةصاخعا:تاعاطقالا تاللضفا نما هلك كلذ دعب

 155 ةنسوهو ياما ماعلا يف عفترا دقو 1 | ةرشع موي لك يف براقيام اب وبحو

 نريزسملا نم ةاكذلاو 00 نم روشعلا اهيف ىحن ىتلا ةاكلا راد بهو ةدحاو ةبج نم

 ا دل تلق اماما فلا ماكل ل دعا عم اذهو مرد فلا ةئاعبس عيبلا قحو

 .٠ هأ 0 000 لد مضيخم الو طظتم اهيف
 ا | |

 كارثالا 2 املو روصعلا كلت ِف ةورنلاو ةبابملا هحر د ا علا 0 ملا هده نمو

 سوكملا تناك عساتلاو نمانلاو عباسلا نرقلا يف ماشلا يف ماكحالا مامز ىلع ةسكارجلاو
 روما 0- 1 اهؤاصحا بعص ىتح مم درع ف اويدفتو ل ُّ اهدرازو ادج ةزيعك

 نامرض 1 6 هن سربمب صهاظلا كاملا لطباو ةدبي دش نتركللا ويعم 05ه 32

 بئارسغلاذخا نم نوفكتتسي اونوكي ل كولملا ضعب نابلاغلاو ابقارحاب ساو ةشيشحلا

 اياغبلا نع ا دحا ىلا نمإلا نم ةبقحل 1 كالت يف كلذ اودعت لب تافكذإو روما نع

 ا - سوكملاو ملاظملا نم لطبا ام ةلمح يف قوقرب ىهاظلا لطبا دقف ريخاوملاو
 1 ناك نال ناو كباوشلاو  كيكلا ف تاييغللاو ا نيندملا يا يناخملا ةناعح

 0 هتنكلمم لاما عيمج نم هلطبا نووالق فرشالا نمز 18 ةنس لطباف رصم يف
 لطباو ةنازخلا ىلا همس لك هنودؤي ءاسلو لاجر نم يناغملا ىلع ا كا لام نع ةرابع

 ول كلذو اياغبلا هاننلا نما لام ذخا نع ةرابعو هعذااشر ١ اعمل ناعم نووالق رصانلا

 اهمزلي , اع تماقاو ةنمالعأا 0 دنع اا كلزناو ءاغبلا ل ةأما ”لجا تحرم

 ناكو ةشحافلا:لمعو هاغبلا نعابعنع نا'رضنم ين نم ربك ا ردق امل اهيلع نيعملا رذقلا نم

 لاملا نم ةريثك ةامح كلذ نم لست
 ةلود هوحولا نب زينك[ هن ماشلاو رمصم ُِق هيك رنا كرئلا ةلدد نا مرج ان



 ماعإ مالسالا يف ماشلا ةيابح
 سوكملا نيدلا رون قلطاف ماشلا دالبب ةلمخلا يف قفرلا ىلا ةيابحلا تناك نييبيلصلا لاتق
 ا.فاخي لف سانلا دهزا نم ناكلملا ناذه ناكو ٠ ةيزجلاو جارخلاب ىنتكاو بئارسغلاو

 رضاعلا كللملا وخا. ثوزااوب ركمؤبا لداعلا كلللا كلغ دقو.هفاتلا الا اهسنار ت2

 ةئارعبس - ةحاملا نيح هفرتصيل لاملا راخداب حي ناك و هنئازخ يف فسوي نيدلا حالص

 مهارد ًابدرا نيسمخو ةئامواتيع رانيد فلافلا ةئاتس لضفالا كلملافلخو رانيد فلا

 لك ف سياح ةزرشع يف لاقثن ةئام رازسم لكان بهذ نم راهسم ةثامو رصم دقن

 ادع ءاسنلاو ةيسضراوملا يعرج بعد ربا عبف نييك نيفودنسو ريا 2

 نو نا لكم الاخ ادعو“ قيقولاو قاقتلاو ليبحاو ناكطقلاو كفاارطلاو
 اهفرص يف فقوتلاو لاومالا:هذه جارتسال "اليلق واو ةيعرلا ىلع ظغضلاب الا ريغُص كلم

 ٠ ابقفارصو ةمالا طاصم ىلع

 يندح '!'يط يبا نبا لاق دفو ةصاخ اهل عافترا ىلع دالبلا ةمساع قشمدل رثعن ملو
 ةسلج عافترا لمح هنا ذئموي بلح راد ينوتسم ناكو ينارصنلا ةرارش نب ةلودلا يرك
 غلبف لامعالاو عايضلاو انهتنع ةحر الا دالبلا ندد ةبرهاظلا مايالا يف ةقاكشو عيل 0

 تطحا امو لاق غدد ةثام سمخو علا نينامثو ةعبراو فلا ةئاعستو فال 1

 هلولح عم هتلود ا يف عافئرالا يف ةدعاقلا ىلع اهعافثرا نا رصانلا كلملا مايا يفالع هب

 ًاقنض نيعب راو ةتس .نساكف عافثرالا لصف مث لصفي ام ىلع ناكهنم اهولخو قشمدب
 همايا يف ىاح كلام نيب ام ةفاسم كناكو ٠ ا ١ عومجملا رطسو

 مايا ةسخجن :ةريسم برغملا ىلا قرشملا نم يزاغ سهاظلا كلملا نب دمج زب زعلا كلاما وهو

 سل اهلهالك ام ةن رق:نورشعو فينو ةئامنام اهنمو كلذ لثملاهشلا ىلا بونجلا نمو

 ناطلسلاو ةيعرلا نيب ةكرتشم فينو ةب رق يتئام وحنو ةزيسي تاعطاقم الااهيف ناطلسلل
 نب لع نسحلا وبا نيدلا لامح مركآلا يضااقلا بحاصلارب زولا ينفقوا يوما توقاي لاق

 ذم وب وهو هلامعاتاحلاصلاب متخو همايا ىلاغت هللا ادا يطفقلا يفابيشلاميهاربا نب اكسر

 دعب و ابكإلما ءاعماو ىرقلا ءامهاوكلذب ةدئ رجلا ىلع اهني واود ربدمو اهبحاصريزو

 مادا مركألا زي ذولا يل لاق مهيلع عسوم ةلعلا يحازم سراف فال 1 ةسمخ نم زرب مدقن

 ٠ توقاي محممو ةنجتلا نبا خيرات (1)



 ا مالسالا يف ماشلا ةيابح م

 001 ا دقاف يل !نبا ركب ورا هولا ءلدق تالاقكو قيلم املا نحب هطقسلاو ني دادادل نم
 كلل 0 لعاخلا اكو زاقلاو .زومماو .شحاوغلا نم اةذالب زيطو شروكملاو ماظملا نه
 0 رولا د دقق تن دخان تداع سوكملا ناالا رانيد فلا .ةئامأ اصوصخا قشمدب

 عزنا ناب هبقاعف روخخلاو سوكملا نيعفت رظعملا كاملا لع ركنا رك الع نإ نذل رذاذ
 مل ادإ هن يش وقمد نيدلا حالص لخد امو ٠ ةيحالصلاو ةي قتلا ةسردملا هنم

 اذ تلا نقع هن دفعا كلاو :تفرساو -تءاض دق اياها يف ةيالولا .كناكو ضاوكملا

 كأم عمو هناف ىكز نب دوم نيذلا رولر ةريعس لبق نم تناك كل ذكو ٠ تفحج اوم اوما

 ئنب 5 اهريغو ةلايكلاو منخلا قوسو خيطبلا رادب مر ماس
 دكالمالا_ ىلا <]1 ياخ ياف ان اد اوقي و كالمالا :انتقا نع هباحا

 1 تشد كالمالا ذاق اني دبا: نم هالبلا ثحرخ ناو اهنع عل تاعاطقالا ناف

 مهك الما موبصغو مهيلع اودعتو ةيعرلا اول ناطلسلا باحصصال 00 كيناع ىو
 ١ لاو ضي رُتلا ىلع اومزعو عاوعلا ءاهفسلا نم موق عمم ''* يلعي وبا لاق

 رامالاولقبلا ةصرعو خيطبلاراد موسر نمقشمد لها م لطباوك اهمال
 اونمشو باطخلا موقع فقل اور ,ركو دادجالا ةلاوصو نامشلار ارش تانعا نم بناضو
 لال الار اه ىلا اريحا وح الل دب, اويكو ضني رامون الا ةرمشخب اعامقلا
 الو تباع ىل م١ اودتها امث اياعرلاو نايعالاو نيمدقملا نم كالمالا.:بابر را ىلع ابخر 7

 جيجا | اورثك او اوملأت ثيحب مبلمجب سانلا اوفسعو باوجالو باطخ يف دصق مل عجن

 انا ااا ك3 الا ده يف رطنلا ىلا ةمع تفرق نيدلا لون ىلإ هتئاهتالا
 تناك ام ىلإ ةداتعملاءوسرلا ةداعاب نماف هيلع ناك ام ةداعا. يلا ةيعرلا:يف لدعلا راثياو
 ةسنزغلا نايت ١ لاطبا. هسفن نم اموت كلذ ىلا تاضاو اناعكرثا ةيفغتو: اهعناما نم

 ا! نحل هرسإلا هده لاطب اب نسانلا ةفاك لع ارقي درو نم بمكب معرو نيللاو , نيجلاو

 اندخا ىل | رب ذولا مخ ناف م 1 لا منو ائذلا نات كدت
 .٠ ما 2 ىلا اماذ رح مخ دقف هيلع هب الار ريالا يدشتو كالذ: يف فاحج الا

 كه لع هب هلال يتلا مقلتمو نيدلا رون نمز لاهل دالبلا جايفحا ةرثك عمو

 .٠ يمدقلا نيدلا بابشل نيتاودلا رابخا يف نيتضورلا باتك(١)



 تى مالسالا يف ماَشلا ةب أح

 0 سانلا ىلع نوةيضي محد تل داليلا تر نبكاد ن 3 رولي 0 ا

 نأ رة كباب :ا اهنع مفدي يتلا يا ابن هسغوي كولملا ناك يف دا يضارالا ادعامو

 نم احا اخر انته يلا تاءاطقال لأ دا امو جا رخا 0 0 هال 5 لاملا

 ادعف لا نإ 10 عابع انفو عار ا دوي الزور ةلودلا بردا

 ينغارالاو كالمالا يث وا هتصاخل ناطلسلا هصلختس ام هو ةيفاص اهدحاو يفاوصلا
 يغارالا ن 0 يمل نحل

 هب 1 رزعل هك 5 هتعيض لحس ءأ ركل 2 ضعب ىلا ضرالا بحاضص أحلي يا احلا م

 ل ريثكلا كا !اذل 2 نمز لا عم م ةعيضلا جدت هيلع اددوجي < ىتح جار 8 9 قرد

 ىلا هءاضو هع ضع 0 نم نا له هأ م 00 2006 ا | لاق

 ةلزنم كلتو ةالواا لظو لاعلا روج نم عانتمال اما نيرعا دحال عالي كالا ةحان

 بمزاي .امع غافدلل اماو هذي تحن اجادلالخاو كلما فمش لاعلا 00
 ا كاملا قلاع ابنا نمقس و ةفيعرأا باد اهب كسل هت لطف ريسنتلاو قطا نم

 مهك الما نوئجلب سانلا نكلو مهيلا أجمملاو نيئمتلملا نوبقاعي كولملا نم نولداعلا ناكو

 ملاظ را وا ةي روس تبرخ ةيم نم كو ةلوصلا بابرا دنع
 1 6 هلا ع اولا نم بلح ةيالاو قع 3 ةئلطلا نا ل

 را ا ل ةاودلا ئضح 'ريمالا- غلاب و.“ ةلضاوتلا نتنلا ت2

 نم دلملا لها قلي ها قشمديلو يذلا ياعكلا

 ترارش لفرع ردو ل 3 ةياذعح ا دج دعي فسعلا هزظلاو ف روما

 ؛ اهيحالف نم ةلطودلا ى ايينطاف نك كاملا تلكو ابله 0 لامعا
 هيلي لاو نيسان حر 000 ءارمفلاو سوكملا نا بلاغلاو

 اهريما ضوعو ةكم نيكم لثم' ةلمح بوي نب نفس وي نيدلا حال اهاطقساف ماشلا
 «ا لاق ٠ ةي رصملا رايدلاب اهيلع ةفوقوم عايض نييعت و ةنس لك هيلا لمحت ةلغ بالحب

 ةكضاشا ١> نيت دعا هب اس يذلاو نيدلا حالص ناطلسلا هطقسا يذلا نأ: يلع يببا

 هلطباو كاذب حاس بدرا فلا ىنلاو رانيد فلا فلا فين نع هغلمم ةناوسمخ و نيتسو عيب را

 ٠ ةغالبلا جب حرش (1)



 مالسالا يف ماشلا ةيادج 9

 ادا وص تضف الك ايينالو قارعلاو رضاك كلذ يف ماشلاو ةيرشع مامالا اهي
 كلف يازالا ىف ىلا قوام كلام ال قغارا مفد اذا ناطلسلا نا:ةناحراتتلا

 01 مال ااباما نيك احا زارا قيررطو زاج حارا اوطغيمل موق ىلا
 قح يف اجارخ مهنم ذوخأملا نوكي و جارحلا ردقب ةراجالا وا جارخللا ءاطعاو ةعارزلا
 ةيماشلاو هب ةي رمصملا يض ةارالا ليبقلا اذه نمو ن :يدباع نبا لاقو مبقح يف ةرجا | مامال |

 مل ةكولمت ريغ مهيضارا تناك اذا اندالب يف نيع رازملا ىلع رشع ال هنا اذه نم ذخؤي و
 5 اراذع" ناك نإ يرايخلا دا ميعزلاب ىمسملا وهو ناطلسلا بئان مهنم هذخأب ام نال

 هل دكت احاوخ 0 الع الط نك

 ءافلخلا-ةداع تناكو يزي, رقملا لاق ىطسولا ندرقلا يب الا تاءاطقالا رْثكت لو ُ

 هللا يضر باطخلا نب رمح نينمؤملا ريما ندل نم نييوطافلاو سابعلا ينب و ةيمأ يتب نم

 (00001 دانا :زاملاو ءاررشلا يف ناويدلا قم قرفتا ع حارطال 19:1 نجح ثا هع
 ا 011 از امو ءاطنلاا مالسالا ردضا يف كلذل لاقي نكون هز داقم تنحي و عهتر
 دنجلا ىلع تاءاطقا يضارالا تقرفو مسرلا اذه ريغف مجعلا ةلود تناك نا يلا كلذ ىلع
 نا كلذو نيبق وا ريو كلملا ماظن دا كوالا قرف هنأ يقرع نم لاو

 ةعاطقا ردق ىلع لقا وا ربك وا ةي رق عطقم لك ىلا لس نا ىأرف تعسنا هتككم

 عضب ماوعا نم كولملا نم هدعب ءاج نم افي ى دتقاو تالفلا ترثكو دالبلا ترمتف
 . عسأتلا ن رقلا لئاوا ىلا ةثاعب راو نيناممو

 يف سيلو عساتلاو نماثلا نرقلا يف رصم تاءاطقا نم لقا ماشلا تاعاطفا تناكو
 مهبراقي هناف ماشلا تئان الا ةيرصملا رايدلاب نيمدقملا ءاسمالا رباكا واش غاب نم ماشلا

 ندا هاما نم 0 ,ةلا ادعام تاماعنالا نم عاونا نيمدقملا ءاسالا ةصاخلو كلذ ف

 قوف اهفعب ىلع قفنا امم ر يتلا ةمضفلا ةينبالاو راقعلاك يواسكلاو قيلعلاو لكالاو
 ندا 1 كمواد ركل كلتا جاتلا تينا ؟اراهناد كفل ةئاف

 زيما وهو هيلع مول نحل رح حالفلاو ةحالفأ اغلار تاءاطقالاب نيحالفلا مهمازلا

 ةب رقلا ىلا داعي و مزلب نيئمس ثالث نور نم حزن نم ناب ماشلا ةداع ترح دقو هسفن

 هداتعا لي ال كلذ لك اهيف هنم دشا ماششلا ريغ يف لاحلاو ةحالفلا دمشب مزاب و ًاربف



 ممم هداضالاا ف ءاغلا يان

 نيطسوؤ ةفيظود اناث د فلان 3 كفل ه4 هب قاع ابعطقا ا 0 ةفيظو 3

 ممم صم ةفيظوو رانيد فلا ةئاعبرا قشمد.ةفيظوو راثيد 0 نيسمخو فلا ةئاثلث

 0 ل ل ا ةئاماشسصاوعلاب عدت تناك يلا نيكو

 نال ةرتغملاب نيواددلا: يف ةءا ماسح كونو ةنس 0 يروه ةيفم ماشلا عافترا ناك

 كفلا قيدسو فلا ةئاتلت + ةفادق ةاوراام لع نيمالا ةنتف ةنتفلا يف تقرحا نيواودلا

 زامو لا ومع ةيناعو فلا ىتئام صم كش عافت راو مصاوعلاو , 00 عافنرا اراشد

 كل هاف كالا كدح عافتراو راند ا ةرتسعو فلا ةئام قشمد دنج عا رإو

 راشد كفلا نينو هع كقلا ينام نيطساق دنح عافتراو راند 2 هى

 جارخو رانيد فلا ةئاغ : غل عايضلا ىوس قشمد جارخ نا ل

 راصام عم نيطسلف دن> جارخ غلو رانيد فلا ةثام عايضلا ىوس غلب ندرالا دنح

 نيد عوايننلا ينام ا عايضلا ىوس صم جارخو راند كلا قل عايضلا. يف

 زاغررد كنلا نين امو ةنام 9506 0 0 دوال جارخ 27 . راك داما

 جارغو لمح فلا تدل نمو ناني دا كفلا ةلاع ان ل ديرع ىلع نب رسنق, جار 0-37

 قفل نعت ةيبشناوزالا) تافخوةيراق دا كعلا ني رتشعو هامان ا
 لطر فلا ةئاثلث ثي زلا نمو راني دفال 1 ةرشعو راغيد فلا ةئاثلث نيطسلفجارخو رانيد

 ُثح ةيسابعلا ةلددلا تشو فقالا كاسات اهناو كارول | نم لالا )يك اذن الو

 لف ةالولا "بليخب يباحللا تاقوةتاقفتلا ترثك هيلي ام لع ةهبح لك لماع ير
 تغيس ؛نمز :مصاتوعلا و نيازبسنق: ىلع .ةليقث كئارشلا قناكا " ”ىندقلا لاقي فات

 ندرالا لعو راكد ىلا نيكس وا فلا فمات ملقالا اذه جارخ ناكف نادمح نب ةلودلا

 لو واعيد تقلا: نوضخو ةفقش و ينلاقتام نيظتل ل ع و:راتيد فلا س_
 بنفق فقل ةيلاعا نإ
 تاباقتلاو راددالاو روصعلا فالعخاب فلذخت تناك ماشلا يف ةيابجلانا ىرت.تناو

 نايينلبملا ليقف اع انطاليا فلا ل يتلا ةيرشعلاو ةيجارفلا يخارالا نمو هي وا

 82 ارا اهلا واود سم 2ث ام مامالا | عىطتشا ضرا 1و 500 لاق ةونع

 ااا هقرعم يف يساقنلا نسحا (؟) يف وةعبلا مر مال

 مي



 تانخا 00

 3 يرعملا ءالعلا وبا ففأت 00

 ةيعر طوع كراك كرات

 انك كيتواناد برعو 3 : لاقو

 مثرمش نو سك سانا د ا! لو

 قفروأم 0 ردم لك يو

 ااوأ لو دعلا رصللا ىف نولوت ضيا لاقو

 سوك قوقل

 6 - لل ريما
574 

 59 |دخمب كمال

 ضرا لكم : لاقو

 نمز ذم ماشلا ناو قارعلا نا : لاقو
5 

 ةطاسم نيطابش مانالا ساس

 مكواك نساعلا ضنمح لف هل سل نم

 اعمال: عابغأ تاننينو# 8 |فو
 ةكارك تاعا ف ماسقعا ني لو

 اه (ساشباو ةيعرلا اول

 كااوب تنوب ةييكماد نتف
 لام بامجإ

 : هاوق نمو

 5 و
| 

 | لش كعب 5

0 9 

 ةرظو:ةبب رعلاةكلملا لاوحا

 00 داعم كيع 10 1

 سوكمو ةيزج ذخؤَت مالعف
 سانحو هباشث لها لظلا يف

 عماوالاةازبلا فطخ اوفطخاذا
 عماطملا سخا.يف يباحي غاطو

 للا 2 ا ودملا الولاد امةقيقح
 قريف ةداهلا عض درا و فان

 ةكبس رش سانال برغي

 ناطلخا كلل هناا نا زفص

 ناطيش نيلاولا نما كن كف

 هاك و تان
 يقخلملبا و تزاتغملا ناضل

 اهؤارما اهحالص ريغب ترما
 اهؤارحا هو ابحلاصم اودعف

 8 0 ا كعو
 0 حا وا ىيغلاا ارش

 ل ع

 مرافملا نم سانلا لان ام ايف ةيابملا ى

 :لاقفهرصصع كؤولم نمةسماخلا ةئملا نم لوالا فصنلا

 0300 ةلاع

 كلعلا ةناعب را لع قشمد جارخ وراشد قطا نيناعو هي م ىلع ا جارخ رقتشساو

 قيل جارخو راند ا نينمحو هناا ىلع صم دنح جازخو ةافكأ' كلا نيدو

 نيعل او هرب اقرا ةي واعم لعفو راتيد فلا نيس تقلل ةقانلب د١ مره تاو و

 00 فاصل اح هسفنإ 5 ريبصت و عايفلا نمدو ل م ناكلام ءافصعسا نمقارعلاب لف ام لثم

 ا هأ صو هع دم احو هش اهأ يرذالبلا لاق ٠ دالبلا عيمح يف 00 200

 نادإبلا 2 ) | ا



 55 مالسألا 5 ءاشلا هن أيدص

 3 : 7 1 0 03 .٠

 عفري ناب ديشرلا ىماف ةمايقلا موي هللا هبذع ايندلا يف سانلا بذع نم لوقي هللا لوسر

 لئاوا كي كلذ لثم عقو ناكو ٠ ةنسلا كلت نم باذعلا عفت راف سانلا نع باذعلا
 سعشل | ين ..:ولعجي و ةمذلا لها ضعب نوبذعي ةي زجلاةابج ذخاو ءاشلاب نيب ومالا ةلود

 مويلاكاذ نم نيفلكملا ب ذعت لطب ةنيفراعلا «ابقفلا دحاكلد نع ىهنف مل ةب وةعتاءاس

 وا كيلم لكذخاو دالبلا فئاوطلا كولم عزوت امل ةيعرلا قوقحب فاح الا داز

 اكلم هسفن يمل و ةيابجلا يف سانلا ىلع فنحي و ضرالا نم ريغص ميلفا ىلع يلوثسي ريما
 ناو لظلاو شطبلا نم بناج ىلع اوناك م.ناف ابيلا امو بلح يف '' "نادم ونب كلذ نم

 لاومالاب راتكتساللاو ملظلا يف 1 لف دل هد مبمأيأ يف ىف بدالل ا ٠ ءا ا ميحتم

 يدي | ىلع دالبلاب ار ىف دابعلا كالهب ءاضقلا رث ادا عطقنت ال < خور عاب منتف ذ تناكو

 ناكف'هرازولاف# نيفاودلا | كاطب 5# دنس نك دف الب قير نيمحاهملاو نيعفادملا

 قلطي و ديب رب م اعيمح اهيف فرصتيف 0 احلا 0 7-00 ىو نم 1-3

 اندب و ٠ تت ني.دمح ديب يف كاذاذا مايشلا تناكو.لاوءالا توب تلطب د ديري اه هيت

 باص ا ةيديشخالا يديا يف عقنأ ناد يندب نكفب لغتشت 7 وةطمارقلا مفادت | ءانلآ

 ل كف رطالاب رحاف 5 ةعكاعلا | 50 تعت و تغش يف ؛ دادغب تناك صم

 مهقازرال ااصيا امل نمش هيوب ن ا هدأا عم ا هنلدتملا بغش دقف 0 0

 هداوق عطقاو اههوجو ريغ نم لاومالا ذخاو سانلا طبض ىلا راطضاف م هكذا ف
 نيواودلا ركأ كاذل لطبف كالمالا باحضصاو ناطلسلل يتلا اهعيم ىرقلا باحصاو
 دخاف تلاد ءالغلاو فالعخالا نمبتد رحادكف دالبلا تناكو لاعلا يديا تلاتو

 ةلودلازعم نكمي لف هاجلا بسب اهلخد رفوت ءمبعم اهترامج تدازو ةرماعلا ىرقلا داوقلا
 نضوعلا ا هذدر 0 ابا رح دادزا هدد يذلان راف عابتالا اماو تالذب م يلع دوعلا

 لطب و تكليف انرقرط ف هل وتسلاو ىرقلا تراس ءاتهالاو دان>الا ا اوضوعف هنع

 رجم اذا مهدحا ناكف لجاعلا ليصت و حالفلا ٍلظ يف نيعطقملا نالغ ذخاو اهنم ريغكلا

 ٠ يضارالا ىلع نيمئاقلا ةرداصمم هممت لصاحلا
 مسلم ايس بمس ١ ميل

 .ريثالا نبال لماكلا (؟) لقوح نبال كلاملاو كلاسملا( ) ١



 مالسالا يف ماثلا هيابح يا علا 1

 "يتلا ىفدلعا ف متو فا هلا تب د هيا مايا يفو ىدق ال ايثك نأ
 نفعلاو 0 يف ةدشال راطقالاو راصمالا نم ابيلاامو قارعلا تب رخ

 رايد لماع ىل 1| :١ ء نب يلع 0 ةدحاو ٌوريتو ىلع اهدا رطا مدعو سارع هلا 58

 مس 0 0 00 فيح نم نوم ا ابلها نم موق ةرمضضخلا درد دقد ةعمر

 هنعىعلو نا لدعلا نعد 0 رد أمي 1 كيد ك١ كلع يف 00 يح >رلا 0 هلبا

 فيقوتلاو هيبنتلا نع كلل ىنغ نامزالا فلاس يف نيملاظلا هب ب قاعو ن | ءدعلاو ر وحلا نم

 راهظاو هتلازاو لظلا راكلا ُكَيس ةبتاكمو ةيفاشم كل هتعم ما 857 ازواطعرلاو
 ةانتلا هوجو نم ةعامج هللا مد رضحلا درو دقو ٠

 5 هاكا | نم هرقل علتاو ةودتع كلب ينس يف هني اوامر شي 2 00 0

 تلا ,انكعأل | ل ا لاب مرداس ت "لغ يعض

> 

 نم هيف اوضافا ام يتلق ةفحح ةفرسد اا ةيئاطلسلا تالغلا عايتبا ىلع مراحتو
 هذزو ميظعو هركذ أ ما كل رد ا 0 ركل

 0-5 لع كتير رئاس ير نا هللا كمكا ينبنيف عافثرالا ناضقنو ءاقلادار ب ادئاع

 ا تا ا لضفا ىلا اددوعي ىح ا ا نا اعلا

 0 1 2 و ابيابسا مطقنتو الطبتو ةرئاجلا ننسلا ليزتو اهدزح ةريش لاو

 «6 250 3 ةاعارمو هب ماّمها ىلع ينناف ا

 تاحكلا ينو لبيقلا اذهنم | 0 ار ريسلاو خي راتلا : اتم ا تعحر وأو

 00 10202 لا ها يا مالا حاتم سو 0 ءامالا هتك يذلا
 كا ب را ادباتكو - ءانفلعاو اك ولملا صن يف ءالعلا تلت نك ةفيطل ةروض

 --ط ب

2 0 رصصعغ ذاح أ امو 5 هرمصع 2 ؟ لوقعلا ِِقر ْإ
 ملامح ال ا[ لا ىلع نوعن» 

 ى

 يلا 2 ايلا لعفت طلظعا ىل وملا ين 3 الق 2 هلك دل ةاعاعم ف 2 قحلا قرط 0 هيفناحو

 يدا ةتاهدلاو ءانلاو . لاعلا د دخلا نأ او و ١> تود نك ءافلطا نمازيغ

 نم فوتصب اويلوطق هي ٍُك اوما مويلع 3 17 نيلبقملاو ٠١ ا 1 ٠ عايضلا

 يب وقعيلا خيرات ( ؟ ) ٠ يباصلل ءارزولا خي دات( ) ١



 ماشا اع

 مالسالا يف
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 كرت ام ىتح .سانلا لاوما روصإملا ذخا دقف دعب نيبسابعلا ةرثس تناك كلذكو

 روصنملا رفعج وبا لدعو مرد فلا فلا ةئامئاث مل ذخا ام غلبم ناكو فدل

 سانلا ءادأ ناكو يمساقلاب رانيدب 1 نين الث كتر قشمد ةظوع ةطوغلا ضرا

 مل لجيب امدنع موسرلا لاطبا ىلا نودم. شابعلا ىنب نم ءافلإبا ناكو.٠ كلذ ىلع

 ”اعسز لاتقل صه لف مر هع 2 ءابقفلا ةا> ارا كك نددت ا نوءطقيالو اهررمض

 ماحرالا يدد ىلا 2 ءاهس نم لضافلا درب هل نادإبلا عمج ل ةباتكلاب 50

 فلا فال [.ةعست لاوم الا تود ىف اذه دضحممللا فلعم « تيارا
 هأ كا بهذل نم ةرطنقملا ريطانقلاهذه ا ندك؟ مرد نقلا فشلا قرولا نمو راشد

 نيبجايعلا مايا يف ىرت تنك دقو ابطاصم هوحل»ف اطاودا ف هال لظي نا

 نر وماملاو ديشر ايديعف رخلآ نود ىف اناس الط دخ ف ايجمل نس ا ا
 جتتفا ام يدمملاف ةبايحلا ءاظنناو لدعلا كك ع ناك صوتا صهاظلاو يدمملاو

 ةئ ايس وهز روصنملا هفلخ ام 2 تهذاف ءاطعلا 5 هد طظدس 5 ماظملا 2 رظنااب ه سهأ

 ىماصلا ن اد همأيا 2 هأبح 5 ة راشد كلا قا نرسع ةعب راو مهزد فلا عل

 زاوهالاو قارعلا حاسم هلي دعتل احا و ماشلايضارا ةحاسل ( 1 [ قشمدب ةنسماقا

 تالغلا نع ذخأي ناطلسلا ناكو '''ةعساقملا ىلا جارملا.لقن نم لوا يدهملاو يرلاو

 75 ةنمس هللا ماب سهاظلا داعاو ٠ رحل او لخفلاىلع جارح لعحو مداقيالو اور

 هلم رب ملا دبع نب رك ن2 ةفالخلا لي مل هنا ليق ولف ريثالا نبا لاق ا ةريس

 قلطاو ًاريغك ايش هيبا مايا فيس ةب وصغملا لاومألا نم داعا هناف اًقداص لئاقلا نأكل
 1 هددح أم عيا طقس ناو ميدقلا جارخلا ةداعأب صاو اج داليلا 0 سل

 )١ يباصلل هارزولا عيدان( .



 مالعالا يناعم د مما

 صهوجلا نم اهيبشا امو 0-2 تهذلا نوددعل نردعملا قاقتشا هنمو مقم يا نداعوهو

 ا ع ل را اق راو ياتو تاج قاسم يرد
 ٠ ها ريمح نم لجر وهو ابي ماقا يا ابب ندع نيبا

 انيدعب. رولا ندعو 10 ال11 ذاع اهينشي نطو ندع سيما د

 ها سافلاب هعلق رححلاو اهوجنو سافلاب اهدسفا ندع

 دحاولا ره ناندعو سو هناء ىلصيبنلا بسن ن :م:فورعملا ىهتنا ابه ىلا: لوقا

 ٠ نوباسنلا بذكل اقد 2ث لعب را كعب مد 0 هيلع هلل ىلص هدادحا نم نورشءلاو

 :رءه نر

 كم لف يبارتلا و ار مح الا 1 ياي 2 | كو هيلع 0 ىلص رشلا ون ٠١ ١ (مدا)

 ةيلهاجلا يف 1 عدلا كرلطملا دبع ناك ا نب ةعيب ر نب, 1 هل

 قشقشم هنع لاقي 3 0 هر ايتعابف 6 ب موي ةمد اك 0017 هلأ 0 35 عضوو

 دال ف ل ا 0 لبق ؟ هريغ وا ضرالا يدا نم
 دك 2 1 اه لكمال ردح نا قانشسالا ىعف' الكا ةماطا هلع 117 ناسنألا

 ل 1 رطل هارلي ريفا ناك ءانسأ ساق وم 12 1 لك كلا
 فورحلا كرب نددت نأك ناو رغصا اقاتعشا 00 تزاضو 010 م ص

 رغص الا ذا 05 : 5 اراتعل 5 ا افا حل

 ١

 2 كر اهدب هيا ناك ناو ٠ بذحو لح - ريغصف

 : 6 ا هذع لاقي نا رمش يف رعلا دأ لع | 01 هم اعلا : نيريخالاي هه قنعملا يف هذا ف

 0 رغخ 0 هكدا نيب , عك 0 0 < ع نيئيش ن ,*ه هقاقعشا كيرد نيا لاق

24 

 ة عصانلا قنعلاو مئاوقلا ليوطلا ءابظلا نم هد الاو مدآ 000 مطاوقا |

- 0 

 ام 01 نامل ال لرد انقر رشا ءاتظاقلا كاكا للا 51
- 

 0 05 مهال| دنع أطخ لا
 يم

3 

 لطسطووههممسلا9

 20---5- حمس ساس

 سوو اهنس ةمبصق يف لا هد رح نتوماقلا قال هز تأ ندع(!

 7 0 0000 ١
 3 جاتلا ب هدام هيوجح أخ < أرؤ هكسناك هر وسما ندع



 0 مالعالا يناعمم مالعالا

 ار ارازن م ب 7 رز روزنملاو ريزنلاك "يش لك نشكل ادلقلا وهو رزنلا نم : رازن نبا

 اضوزلا ىف اق ناندخ نب دسم ١ انك فاسو لق ةرازنو حلا
 ناك يذلا روتلا وهو هينيع قيء نا ىلا ران هلو كلو لهاا ند يف قبال

 لاقو معطاو ر شو ًاديدش احرف حرفف سو هيلع هللا لع دبع ىلا حاشا قلعت

 5 ل يرضابلا نم نيرا ا 0 0 ملا اذه ىد ىف نزال هلك ادلع نإ
 هن كف اد دعلا نم ادق نك نارام: نوح نم هنانع 1 نانا 0

 سرفلا فتك عجرم يف ملا وهو دعملا نم نوكي نا اماو لادلا تمتداف د دعم ناك
 انركت نا ثداوحلاب ردحاو ٠ دعم نع جريس لاز املف 037 00 سا
 اك | موقلا يف ىرس ام اذا قورطمب يبصت الف : هلوقاماباوجو »

 “2 هتفص هده نم ي دعب يجوزتت الف تومواق الطب تنبف يحرس كنعلاز اذا لوقي

 : زجارلا لاق ةوقلاو ةدشلا مات ددعمتلاو

0 6 

 نيدلإو نادعمو 5 0 00 ني ف ا ابفاقتش 3 ل نم ةدعملاو

 0 و هحرشو سومأقلا ف !اقو : رادكتخاب ها ةبالعلا دعملاو دعما 0 هقاقعدا

 ٍترقع عضومو فتكلا تحت يذلا مكلاو نطيلاو,هريغو ناسنالا نم بنحلا 3
 عا ا.سرفلا نم نا دعما. سر لا تب ىف قر ءو هل>ر ها ةيادلا نم سرافلا

 ك.همو تسلا قف ِى 7 وهو ءاشلا هذه دحاب 2 6 0 ف كه روم نا ةيف

 هنا الا .يتدقم نيخصت وه تيكا طاف : هات نإ نس صل
 لجزأا دادي و ةكدقلا ءازآ تقف ةسنلا ءاا د دشن فرجلا هدب دشن تقع اا

 ان لع كل هللا 1 2 2 اعوفر 0 يار مطلا هادر يذلا نك جر دافع مهعزب انآ

 0 ظاغو كف لها اوناكو ناندع ني دعم ى لعل د يا |هددععكو اودشوشخا

 اوزهملاو ”ىرب ضي رملا ددعمتو محلا يزو مععتلا | وعدو ميلشم 0 | وقي شاعملا
 + ًارصنخم حا نكسلا ىف كلا

 انودع ندع ناكملا "قلع طون ك1 راف نام 0 د نا لات نبا
1 



 مالعالا يناعمت مالعالا م

 تلا 0 تيك ا اذيف و 001 ضي نون اك ميظعلا نآر أ و هةيطغو

 تانكأ نم اذهف مرودص نكت ام معي فلارو: لي زتلا قر 1 !يردص تيس

 هخأ وا ةساذأ رما تلا و اقلب هيبش تببلا يف عدخم فلاب ةنكلاو

 0 تا ةرحشأاب دلل ا ١ااقب هل 0 6 0

 دل
 ٠ دبر د نبا نم ها سع /

0 
 ةدحاولا لا |ابح هنم لتفي 0م :ال هلر 0 ءءء 1 ا ذا : هةعزخ نبا

 ٌ ٠ مزخاو مزاخ يف ةداملا هذه ىتعم 0 اثسو اهريغصت همم زخو ةمازخ

 كفو نك ردا ىلا تندم لاق حاحطلا يف قرف كار دال ا ةكور ذم نبأ

 ا يلكلا نب :ربا لاق كارذالا مي رس ءاحلاب ةكر دم” لجرو هناهز تكردا ىتح
 2 1 "0 0 0 وهو 00 كرم ل |

 ترف هل 0 2 ة جرخ سايااناكو ةءاضق نب فاحل نب نارمت نب ناو هك لك و

 هلا ديما را 2ك رالم ست 0 طمع" اهبلا "جرم تنرا نم هلبا

 كلا دوق ةعبأ يعسف ٠ ا يف ريمع ممقلاو ةفباط يل او

 هذبب مو يش اوبقاف كرنا كيس عرسا قى تدع تل ن1 !اقف نيفدتخم ن ا الا

 . "هنشال سوم اغلا قالك فالالا

 سدي سي ملوق نم سايلا قاقتشا نوكي نا نكمي دي رد نبا لا : سايلا نبا
 1 موق نم نوكي نا نكمي و سيلا اولاقف ماللاو فلالا هيلع اولخدا مث سي

 يسمن د مل نمل اذه عاج اهب تصويب ام ةياعارشوا عاج يا سدأ موق نم

 اقوه هأ كا | ةكرح 1 هاا ل1 نا سانلا سوماقلاف

 ( يما بيلا )انس يناربع ىلا سابلا مسا"( ىالنلا هبابب رسشار ماليا

 د يك دراما 0 شرا 2
 افصو قدم !ذا هما ل |اسام مضلاب اب نيالاةراضمو ضعمءاح رضام ن مءلو ضيداو ن محل ءاو

 مغلاب رضاتو هنو ضايبأ و رضأاملا نبللا برششب هءاوا هب لو ة'ك رازن نب و

 62 ديرد نبا لاقو ءانكالا الش نم 0 ءاضسا ةمقلملا 0 عرباور 0 ع

 2 هجرشو سوماقلا يف ليكرفاملا نعال"



 من مالعالا .يناعب ءالعالا
 : 3 ل1 ادا ليك 51555505-5

 ءايشالا كلام لاقب.الو سانلا كلام لاقي اذهل و نيقطانلاب صخخي كلذو .روهجلا يف

 0 0 5 هلوقل كالذو نيدلا م وهل 2 كلاملا هرن دقن ن نيدلا 0 كالام لجو ع هلوقو

 ١ وأ و كلذ 2 ىلع ةوَقْلا وه كالمو يلودلاو كالعلا وه كام ناب رض كالملاو ف هيلا كلملا

 هلوق يباتلا نمو اهودسفا هب -- كولملا نا لجو ضع كلك ل !هالا٠ 0

 نأف 1 مييف كلملاو ُه هيص وصخ و ومثل لعش ا 0 ءاينا ف لعح ذأ لجو

 1 بلك ميل
 كااذف سال نيلو 4 عج هنأ الا ايفا انه م 0 ةوقلا 1 كالملا ىعم

 ند 7 اقوال نموا ءاسؤرلا ةرتك قسريجبالا د كل ١
 كلام د ةغل يف وهو فور رمملا كلملاو كلامو نيدلاءوي كلم ”ىرف دقو كلملا نم

 كلا نم ةقاععشاو ك الم .يحاو فسااولاك هيجالا رشا لص رت 0
 ناسا ها ةلاش را ند يل
 تهذلا رضنالاو راخنلاو ريضتلاو رضنلا هحرشو م ومأتقلا يف 2 | ريصقلا ن 71

 نهذلا باهككا زاضنلا-يركلللا رع ياقاَضلا لقنوبهتلا لع بل دقو يشل
 سهوجلا مفلاب راضنلاو ( سلفاو سلفك ) رسفناو رسكلاب راضن رتفن عمجو ةضفلاو

 مامر نك وبا رةيانكا نب يلا نطل راع: حدقو ربتلا نم صلاخلا

 ئترقب نلف نيهنلا دلو نمت نكرملا نق شي ركوب وهذ رتشنلا ني رد نا نان 7

 نم سلاطا ناعرلاو نيب عاطل 20 هل لاقي لب يا )
- 

 دقو هظي رق ينب ةوخا دوهيا نم ةليبق ريضنلاو٠ ًاراقن ضيا. تهذلا اومس امم رو يش لك

 حا ا ا 2 دملا رضنلا وخلا وهو رع ترغلا تيس

 نا'لوقاؤرحا هتنسجياو مافصاا سيفا هوا ركناام لاهيا ريشل رن نتا
 انف رفد رقابا ل قارغلاب قيال مص لب هيلع 0 نساء شرت موق

 تيدا 0 ف هتيفلا يف

 رضنلا كورك «0لإو ااه ويف ممالاف 00 اما

 3 ( دلح يا ) مدا نم تناكاذا١٠ للا انك ا ناك نبا

 ءارلا 2 0 رف يمف نيتادرق 0 نيسعطق نم تن تاو ب ل

 هل رثس 8 ه ريغو ردلا 7-5 لاقي و هؤاطغ ى >6 نار ١ و هلك اذه ده مج ةنانكلاو



 هْذلَغأْلا ناعم ءالعالا م
 | 3 دما

 وادودمم وهو شحلا ءاول ريغصت ا ”انذ ةمسقاقتت ا كلارَد ل لاق ا 5 تن ا” عناع كا ا 5 عا. 0
2 

 0 5 35 - .٠ 4 5 تالا | 5 >
 اعل لثم ى ال ريعصل هأ روصعم هد ( ةفطعنم ها 21ه ىوتلا ام يهود 1 لمرلا ىوأ ريعصل

 * . 5 | 03 - ٠ | || 1 - .٠

 يذلا عجولاو سرفلا رهظ يف جاجوعا ىوللاو زوهبم روصقم وهو يشحو روثلا وهو

 كال 2| اناملك اكل هك كل| هاد (ذح ]| تو ل وار ل را . اكل فد
 - - ا 5 22 1 - 0 0 ١ ا هل مح ا

 7 7 : ءاشلا لاق هلطم ىا ْلظ دحاولا نتا يفد

 اضاقتلا> 2 تاذاب يدع ف هس ا اك نيليطت

 لاو ا 1 اذا كشعل 2 مر
 َُْت : 2 ا

| | 

 عل نادل نحل 0 بلاغ نب ىو ]ا هنمال ول كاراحصت لخو 0 و 0 1 ل اللا ناكل 0 ل ل م ل ا ارك

 جاتلا يف ام كلذ ىلع ليلدلاَو تاركا نم لقت امنا ءالعالا نم لقنن ال ءالعالا نا

 م نوفلنخم لال برعلا 2 رب ىلع اق هش زمفاو زمبي الو زهبم اي ول ناك

 بحاص ةاعدانا. ىرت تناف هأ هزهبم م لمرلا يول نم هلعح نمو هز

 + زوهرم ريغ هن برعلا قطا هاهم ريغ 0 ل

 نمو تاغلا نأ نو وع ه تلاع وش الغ ل َِكع طوق 8 5

 00 ف تلت اذ | يالا ىييلعا لحر نولوقي و نك ىف مادللا كوكس لكلا لاق
 لدا اكل اكل كلا ف دو قلع 1 كلذباو تفعلي نان ةتكعال

 - ديكور. نبا نع
 8 5 ع 1 1 ١

 تو و س وداقلا تح لاق 8 و وأ كا المع رماح رحخأ رهغلا : رش نبا

 ىلوم ةريبق نب رماعو ةريرش ها م اورغص مما كلذ ىلع كالدب تتؤئاوهو دب رد نبا لافو

 يايف يرداال 2120017 دقن نانا ضعب يفوا اهنع هللا يذل 5 لفلا د ا

 ةءارقلل هش ىمتك ىلا وهو سردأا ره ه:ظا - هج || ساردم عض ماعلا : لاو ةغل
 _-  -_ 1ا 0- ١ _- * ٠ -_و -

 راصتخاب ها رايفالا م رزقت 0 نفراو سردلاَو

 لع هوت | ملفا نادال كلقف الن "كدت هكلم نم لغاف 1 كاكا
 1 0 ا |

 م 0 تل يناييللا ا ولم نبا علا م مغلا أ اقل ل4 ريا



 نان مالعالا يناعمب مالعالا

 ( دي د نا نحل ءافشلا باكلا نم مهؤامد :نسعاتلا ان ةن

 امهادحا ناتعقو هيف تناكةرصبلاو ةماهلا نيب انهدلاب عضوم وبف بالُكلا اماو
 دس را كلذ 0 ميت ينبو ثراحلا ينب نيب ثرخالاو ةوخالا ةدنك كرام نب
 هريغو دادحلا اتيلكو يناثلا بالكلاو لوالا بالكلا نابالك امو مايالا باتك يف
 * (دي زد نبا نع) نيتبك تاوذ تلق تعم اذاو نيتبك اناذ تلق .تل اان ةند

 كلم بقل رارملا لك أو ةرارم ةدحاولا رجتاضب | رارملاو ةرجش مسا ةءسم” : ة ع نبا

 ةرماو وللا كالخ رملاو رمح نب سقلا "ىوما يلا دج تراخلا وهو ةددك كد
 ٍلسو هيلع هللا ىلص يبنلا لاق هتوق ناسنالا ةرمو ناسنالل عئابطلا طالخا جاشما دحا
 فقس ان الا :ا ةقدصلا خال

 اهربارس رعت او اهاون طشو 5 : نحاشلا لاق

 دل ةغا يا هب ترئساف موق ارقو .هي'اترف افينح تاج تلح 2 ١

 هب دش لبح رااو زارملاو ةريارملاو ديدش ليقث يا رهس٠ مون كلذ نمو الع

 ع وع نب ةهااهتم ةرهر دا بسن اقر ثمردلا فو ا 0 ا
 ها سقلا دبع يف ةرهو ل ناو ني رحب رك صد ميت يتب يف ديبع نب ةرهو لرافطغ

 *!كديرد نا 7 ارم

 نازشانلا نايظعلاو مدقلا قوف زشانلا ظعلاو ماظعلا لصفم لكب مكلا :
 نبللا رم .ةبص ردقو نعسلا نم ةلتكلاو بصقلا نم نيب 0 0

 دي ردنبا لاقو سوماقلا نم مبغي ل مشلاو ( هريغو ماعط نم بصي ام و )

 0 عجو ةاينقلا يك وا ةيادلاو نانالا بك نماها نيش نا ا

 ايظ هتي وط اذا بوثلا اتبنكو هبا هع نانالاب تيك و وتك الإ ف برك
 0 نيب يللا لا ءا يلا يف نعسلا ةيقب تاس اع ةكلل تنال

 ؟ولاق٠موز 0 أ :باطنإلا نيب رمعل ب يدعم نب هرتم لاق ىلا رفشا فا
 ل ؛ا اذب ب يطأ رمت لاقف ابعكواسوقو اروث ينومحطاف ههتفض:لاق كاذ

 هرها كلل هت كن اك مكاو 'ةةلذلا لفساىف رملا نايا ل

 ٠ يربك ةفق مهغلاب ةلجلا ) ١(



 ءالعالا يناعمب ءالعالا ١

 اوزاحنا الث ةفوص عنم © يدع هلآ ارز غو ركب ودب و كيبل ةلدش كل - دنع تراخاو

 هموق يه عمجو تدبلا ن نع ةعازخ ىلحاو نيقي رفلا يف لعقلا راكف مهلتاقف مهاداب هنع

 | يس 0 ميهضعبا لزق اه ىف لابحلاو ةيدؤالا)) باعشلا نم ةكل يل
 اهلعن ممج جاطبلاو :(ريثالانبا) نع حاطبلا شي رقنوطب رئاس ئن-'و ىهاوظلا شيرق
 سوماقلا كي لاق ٠ ىصحلا قاقد هيف يذلا عساولا ءاملا ليسم ةميطبلاو عطبالاو يهو

 0 املج يا ) ةكم يبشخا نيب نولزني نيذلا حاطبلا شي رقو
 بعشلا جراخ ملوزنل سهاوظلا ىمس اععاجراحا
 لا هم انفك هل ةءاض 00 ةيبإ 7-5 ةنالف ت 5 10 تالك نبا

 م لاقي بئاوتلا بلاكتلاو ٠ ةقياضملاو ةةرادملا 0 ٠٠ ةشرابا دنع اضعب مهضعب
 0001 تدل و رحم اهلل اذه تاك ىعفا هئلع نر اوك يا اذك ىلع نوبلكت

 كار ل ف دب دا قلو كف باكل اضي ا اوعس وي اعاد عال هاني نيس ثرعلا نا

 ارا اكل دج لاق كلا نابلو حافلا يف ا نروح عبس لينا اك لب يانا
 مبللا بحل يبا نبا يف سو ةيلع 0 لاق 1 هللا لع ميانلا هر
 اكل ةدايز لوا لع اضيا بلكلل قلطي و دسالا هسرتفاق كبالك نم ماا

 اا كلا كل مو ةطيئاحلا اعادت ةيمعت فو ةياهلا يف ريثالا نيا لاق 5 يداولا
 لاق دقلاب دوذسشم يا 5 هنمو جاتلا يف لاق دإ_لا نم دودقمل )1 وهو

 ْ ٠ يونغلا ليفط

 كك ريشسا نم دعب الامو ملثم ءوقلا نم انالتقب ءابف

 ملاق يف راهسملاو 5 فرط ضي ا ناكلا يلاعم نمو لك بوأةم ل ايقد

 ةديالحو نيرتلا نبط طسواةّيل يذلا طخلاو هديتس نبا هركذ ةماملاب لمحو كفيلا

 0 و حتفلاب ب الكلاك تاودالاو دازلا اهيف قاعي لسحرلا فرط يف
 باكلالقعي اك هسبحي يا هلقعي هنال باكورف "يش هب قثوا ام لكو فيسلا ةباؤذ ىلع
 اد ني باكل يعاعاج الكلاو ا نس وماقلا يف اذك هقاع نم

 كلر ءلا تنال نرد يتا نرال اون نمانلا يضيء اد كر ا
 ناك ,اقسف ءامسلا ءام ينب نم لجر مدهل اورطق باكلا ا دا ذأ ةلعاخا ىف



 موج واو و و وي و و و لاو و و واو و ال وو وي وو ا ا وا ول و و م و ولو و 6 ولو و ولا اال 6 لاو نا ال

 قفاوملا م هزل دلغا مها* 1٠ ةنسل ءالا عيب رّورغ قفاوملا/ مك" ةنس "تن ْ |
 0011111311 1 911153 و ا ا و ا 1 ا ار 111 ا ال وف ع

 مالعالا يناعمب مالعالا
 ع

 هنال هب يعمو ديعب يا . صاق ريخدت بف يصقاما عمم ليقو دياز همسا : ”يصق“ نبا
 ا ماشلا ف ا ةردع دالن 0 ردع ند لحرب كما جوزتل هموق نع يق

 | هرغصل م أعم

 ردم ديزو لعأف ىنعمب ليعف هن كف ) اينمق ناكل ) ىلاعت لاق ديعيلا اك يدقلاو

٠ 

 : لعاشلا كاك ود او ليعع مك اني ا اذن نيديزل يذلا داز

 يود 0 رط ديك اوعمحاف ةئام ىلع دياز رشعم متناو
- 

 ةدوادو اديونجو ادا رو روبشملا دصلا ىلا ةبسش تاللا دي زوءادي ر تردلا

 ا تا مص مسا وهو
 ١ 0 عراخملا لعفلاب ديوي

 ةليبقل تافرعنم مفدلا ناكويتعا وطرد ةففكتلا ادع نال يمسف عمم اماو

 لحرو راجلا يرإ رل اونا رفنلا موي ناك اذاف ينم نء اوقرفت اذا مزيحت تناكو ةفوص اهعسا
 ئيحاطب ةفوص تك يم 5 اوغرف اذاف يرب ىح نوهري ال اعلا رو ةفودص نم

 نيانلا ليس لح تشمو ةفوض توق اذاف ةفوص يزيسا |وئاقف دا 0 ا
 تيل ا تن ودق ٠ لعفت تناك ةفرول لعق نينسلا ضعت ف ناكالث مدعي ا.ةاطناف

 ىلوا ني :لاقو 056 ةعائق نمو هم وك نم هعمنمو يمصق هاتف ىسفنا يفني دوقاكلذ

 مهدي اب ناك ام ىلع يصق مهباغو ةفوص تمزهناف ًاديدش الاتق مهلة اقو هولت قف 5 6





 5+١ ةنس يناثلا عيبر * "قفا ا دس فلا وفك لوا يف تا

 .ريشلا يف : هم قشمد نفر دصت 3 0 ظ

 ةي روس فصفو ةريل اهكارتشا ةمبت
. 2-2 -- 

 رثثع قافلاو شع يدا زدنا تلرق

 ضلت ان 6

 يركلا ذاتسالا مالعالا يناعم مالعالا

 يلع دركلا 3 : مل ؛ ماشلا ةب اح

 فرامل نادت ىلا ةيخيرات قئاقح
 ىسفنودقب ديشر ذاتسالا قدر هلم موحرملا

 ةثادح تاءوبطم

 يركلا ناقإلا راثثل "90 ةعالع الا ىنامع مالعآلا

 اع قركملا ا 1ع 25 مالسألا يف ماثلا ةيابج
 فواعملا ردتنكسا ىسع اذ.  ةيفاقات نلاتع
 َُظ 0 فوسليفلاوطسرال لزنملاريبدت ةلاسر

 قوق سسملا ءالعل | ةب وحأ

 فوأاعملا ردد 0 نع زي ا سانغا موحرملا

 ىلغلا انعتع "لاا ةصالخا
 نوكلاو ءالعلا 0

 ءاحر

 ىلوالا ةئسلا ماتخ

 ماع سره

 مالعالا 2

 ادني
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